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 .هخسل ( س « پ)
 هدن ر (رشم ر)هدن را
 و هدنلکش ( رشمر)

 (رشمرای) هکر او هلک
 قرفو . ریلی هب وقوا

 شلود و وا هدهشاح

  ردشمهلرتس وک
 همش
 هدنس وواکک

 زعلوب
#۴ 



 یول ود ار اشدلک اب

 ردقح هل وا هالامسپ

 ددع

 بو وقوا

 بولاق
 قج هلوا ءیشرهمروف

 هدتعاس

 كنغا زق
 كب قاط
 هللا

 زنا
 یکک ا

 ماعا رب
 انرک ز
 ردهلضف ( ندا )







 يها یلج يلوا

 رولآ یکهراپ كيب یناعل اما ...هدنجما رددابا بارخ هملق انب كنسر سم لکش مرزوا

 ەنىراراكزورەلىقو یسوغودنوک و ندسودولاما ردنامایاج نامل نیما ندراکروزراکزوردرود

 ٠ یاقوفو یناتح ددع ... هلم ردرومعم یسهصق اما راطي هرزوا زارتحا ردقحا یرغآ
 ددع ... هلحو ردوا تیاغ یراناملسم ردرهرفک مور قلخ ایک ردراو یرلهناخ

 هدناعلا تلود اما ... ردرلدجاسم ددع ...هلحو ...ردعماح ددع ...هلحو ردراتالح

 غاب کردیسلکرا نامهرق یرب الوا رارید یلکرا یراضمب راو یرارهش یرکلا ددع چ وا
 یاد رکتو یسحنجوا ردندن رللکسا ینومطصق کردیسیلکرا زکد هرق یسرب ردناهج

 یر ادختک [۱] ردیا مکح یمانب یغاد رکت یخد ینو ... ( یراگ اج ) ردتسلکرا
 بودک تعاس«لایمهقرش بناح هنب بوقلاقندنا *...و ردهدنغاد رکتهلج یرادرسیرحیکیو

 . [۳] هچومروا هبرق

 باسح و یلناخرومعم مظعر و یلعماجر و یلناخ زویجوا هدنسهیحان یباضقیرولس
 هعلق لزنم ) بودبا روبع هدتعاس ٩ هلبا رحم لحاس هنب ندنا ردیوکرومعم یلهحنبو غاب
 ۰۰۰ نذنا .بوک ..:.هنصق :ندتعاس «:ندنآ ردفوصومهد ...نیلجت هدالاب یدو( یرولنس
 كوس هصق ) ندا بودا رنک ۰... ٌهبصق ندنا بودا رونع. ۰۰ ۰ ٌهضق هدتعاس

 تح هدتعاس ۱۲ بویلشاط هیورک (ةحمکج كوچوک بصق ) ندنا بوتباق ( ةحمکج
 ددع قلا و هز ولم جوا هلزغا ینوکیعنشب نوا كمظعلا نامش ۱۰۸۱ هنس هلتمالسو
 تمالس یرتک دبعو کهنوج ءاشداپ لوا ادخ دم هلبا زم رامادخ ناقیفر

 هبنیطنطسف هسورح و هبيط ةد
 مالکلام مالسلاو [۳] یدلیا لخاد هلوممالسا ینمی

 یدس

  هجروما : ب [۲] (م) ردیلاوا ( ردا مکح یان یغاد رک: یخد اکو ) یسورغود [۱]

 (م) رغهامزاب چیه یشیدک هغلدوانرا كلو شسعا
VAGحصح  



 [۱] یلالتخا هتسهرزج درک رفس ادا :زعرهش هرزوا یراق كتالو یلاها اما یدبا

 ساونسو دافوطو ندیلوطانا نغالوا تیالو ناماونما بویلغاب هغالوا نادا و رومعم

 نارا لوا مدآ كم یعرکی ندنرارهش كانمرا و [۲] بای رفک و نامرقو ه رصقو

 ةققح رایدنا لق وند یدلوا رامعنعرهش ندنرلکدنا ]٤[ صو بوک هرایدو [۳] بوک
 یادعو یشدهود بولوا یحولوا هل یرلکرو [۵] یراس نادسف نامرق لاحا

 لش ود ردزوواحتم ندءرفک كم نوا یسهقئاط ینمراو راردما [4]تارکتمم پوتاص
 داهرف یراغابو یرلغاد یهدنسهسک | يیرغو یلامش كرهش ارز ردمالک حی و رلیدتا

 دقام هاکترایز راک ءدیرد) ...ردراشعا اس یرلتالحم هرمک نادابا و رومعم يو

 بوشلعادو هلبا رلانشا هج بودا رااشامتو ریس یخد ییرهش یتاد رکتو ... (نلک
 بودا اشاعتهدایردبل یرلارقنادابا و رومعم هدتعاس... لایمهلامش هللاقرشباح هنندنا

 یلکرا میدق هعلقو ض نامل فاصوا

 بولک هلرایک ندماش نو وما لا ید نو ردنساتن مور نطنطسف هدلزا مدق

 حتفلادعب رد راشم حتف نفصن بو دیا هرصاح نس همق نطنط-ق بو الغاب ن لکه ننام بودن میت

 هرکب نیا ,.. ےس هیعب:[۷] ناعمتک هماق)بزونوما رلابغ هلو: زاشمق ًةعلقو

 . نارداہ ا هجوفهرف هجوقهرق هرف سشع یزاغ ناخروا نا. هشب ناملس نابن اعلا

 هللاهللا هیلق هنسکمانب وداهمرب مان یرک | [۸] یتلا هدنرلکدنا هرصاح ةعلقوب هلبا رلرو رس

 ىلا [(] هزت هجتدا توالت یدک ںادا توک قاز هرزوا ندب نادید بو ورو ود

 ندیا حتف لوا هدب رلکدنا حتف و بورک ه هعلق تازع هلمج ود « یدنآ حتف هعلق یرکا

 هدمور ناسلاما شلاق مان یسهعلق یلکرا طلغ ندرکا ىلا بولوا اس هلیمسا كنزاغ

 نورو ىلاق قاحملار ارد یسهعلق الاح شعا مظعرهش رار د (ورصق اغيب ) یمسا

 دیک ادتنآ) اط هنکش كتم ردزسانعم ) هلیببس یلالتخا یرفس یسهریزج بک )

 : ب [۲] )م) ردمشلدایغوا هراخ ات و ےدق و تافیحصت هکر دلل وا ( یالبحا رفس هنس رب زح

 ردبسانم یسلزاب هدنلکش ( بوچوک ) [۳] ( [ (م) ردنکم یسلوا ( هیهاتوک ) ] باب رفاک
 ةا یی یرآ.ش هنادم ) دتصقم ندنو کلب ) یراس نادم : ب [] نطو : ب ]٤[

 : نووما رک اسع هلجو ) یسورغود [۷] ردالوا ( كارکع + ) یسورغود )٦( (م) رد (یربش

 هند ( ردراشمتګ :هماش بتویق کل غلو 7 ونال ب . زدنللوا-( زدراقمتک هماق

 (م) ردیللوا ( هرب ) یسورغود ]٩[ (م) ردیللوا ( ىلا ) یسورغود [۸] (م) ردررح

 ا 0



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ناتتسرام هدایزاما ردقو یرلجاتحا هوص دلرمشو ىح زاردیا لامعتسا ندنرلوص

 ؛(نابعایارس صوصح تامامح دع رد) ردررقم رلوق هدراهناخ وهدیاخ یه .هتاا ندنعودل وا

 رهشو هرزوا زمکیدنا عاهسا ندنسادختک ر شو ندنرلنافرظ ناراب رابخالاما لرهشو

 رایدنا لش ود ردراو یراماح صوصخت كراواو یارس ددع ید قرق زو هرجا

 ,یلاها تانک تحاصف رد) راررک هسراماحوا بولوا ضرع له" قلخ ارز ردحیخو

 ,یلرهشسف اما ردناقولم سانجا شلوا عمج بولک ندرایدره یدلب لها اینک | (ناسل
 جہل ەن یرلک ارا ردنا ملکت هک روت میلبو حیصف هلغالوا یعوق ناکورو ندلزا عدق

 اینک ۱ ( نادیم دم هما لاکشا رد ) راردبا تاک بورو طاتترا هل راهصوصخم

 راراتسد الطمو راهرخاف تعلخ ر رحوراکروک یلەقوجناولا نتسو رومس یراک ناعا
  ,یزمرقو رلراتسد هداسو رلماق یصاغو ناولاوهقوحهرودنول رانلوا لالاطسو اما رارک

 هكنسرامدا یفولخ سانجا رک ۱ ( ناسا لاو ءامسا رد ) راردا راک بوک يارا

 . [۲]یعوا یلوسو یو [۱] قریو یلغوانوسرودو هشبخاصو هشبیلوو هشپیلا یرلمسا

  لیامشرد) ردراویرامدا ناکرزابیامسا لاثماكنوت یلغواینامهرقوفصن یلدو هشببجراو

 ا اار نالوا هدر لهاهرزوا یرامالک كنرانزاب هتفلودنک اینک ۱ (ناوننیاق
 . .فابرز و بشو اسد یرلابق هل بولوا قرض هناعص رم یهاوج رز ردنارز یراسال
 اشو هانز یاهفاح رد) رارزک یلشابیمیوهجارف هقوح رانوناخ زمکیدروک اما شعا

 ۲ . .هیضارو هئاصو هلاص یرلامسا كنرانناوخ هرزوا یرفتایارد تایاور كن رلودتک هت

  .لاتما كون نداق هعاحو نداق رو یلوک ناجو ناهماو یرهاف و مدکحو هضمو

 ۴ ,شرابس یرلمسا كراهلوک اینک | ( ناشوکب هقلحنار ک اخ ءامسا رد ) ردراو یرامات

 مزاج و نانلو مشمو [۳] یلروعراو راقفلاوذو ییمدقو زورو داهرفو نانسو ناروو

 ماترد ) ردراو یرامسا شاو ارق یلاثما كون یدلکزتو یاه لادا و زر و شاب
 ِ رارزک لعاب یھ ب وک هجرف ابع ضا هج یرله راج بوک (ناصعبایرا نایراوج

 . یواسو نولکوسو ادف ن نحو هشبارو هدتفاو هد و هانجو یدیود و یدیوه یرلاپسا

 . هش تایلک زیکنا رهش من فصو رد ) ردراو یرلمات هبراجت وللثم زا یولسو یون
 1 .كلوبمالسا مظعمرهش رب هلبوالوا ماع مایسریقحوت مک ردهبرغیاشامت بج (یغاد روکت

 ارا كمروک یربش ڼ نمو رومعم ر هلو ور ندنامز ردقوب هدهلوا ندننالح رب

 : ب [۳] لغوالوق : ب یلغوا لوق : ك [۲] ردشلونوق هرسک هبارو های [۱ |
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 یغاد رکت

 لاک كنساوه ( ناوجورپ یور كنر فصورد )۰۰۰ ینشا ندنسهلحم ینمرا هدا ۱
 جلقبوس تا 4 رولوا نامزلازو رمعم هلص لک یو لر

 ۳ هدب زه سم لاکدوخ 9-1 دو راردک هسک وراک و هراکشودص بوناشوق

 رده و و یوبج یه ( ناو عو ه وڅ تروصرد ) ردرتمرد بوک یرازو بولوا

 نونکم ردیراشد و نوزوم هم یراتالک بولوا | یحاص لامح لاک یرارتخاء رک اپ رتخد
 یرلنامزهبوبح راو یمشاهلاخ یسهنادره كن رالاخ ورا بش یرات يه كنبراوسک بواوا

 (اشابیحاح ) یحاص نمهناخ معنلایو ندلجالوا (ناعا راک زمودلوا فرشم ) ردراو
 ( راهدازكي ) هدععاجوا یرحیکیو ردشعا رایتخا دعاق نکل ردیحاص مظع نادناخ

 (ناقداح بدط یاملع خانشرد ) ... و رداغا قطصم رضحهدننای مظعاردص یردارب رب

 (ناحارجلماک داتسارد ) ... ادله اما ... ردراو [۱] راهنسک رشکت هنتقاذح ملع هک
 لاح هح ندتما یاحلص (ناخاشم یاحلض بقانمرد) . . . هدنحما وشراح یغاشا ادا
 هلل وصح یاب یونگ( تست . خیش ) 9 اما ر و a ير ج

 هر لع ی راس ا وا هک نفنصم مد زک عشرد ) )را

 رادع تیاف ماظاما ردیلح زادرب هدیصق و نابز كاب ( ست اداحاما ردرالاط

 هرجا رلنادول ادعام ندو ردزاردنابز تباغ بوشود هنفرط و یسهقیاس ردواحموب

 دانواو انماو الدب ( نابذاحم همارک هنظم لاح لعارد ) ردراو یر عا روکح

 یحاص eT اږ اما ردراو راک :نوذاح نو

 ٤[« ]ییا روط زب EES روا یابروز [۳] رایدک هلاح یدلوا حت یو هب دو ا

 ( نادناخ راک شوخ ءام هارد ) شرزک پودا سش هقلخ ل بود

 لالزرب لوا هدرلتوس ی مراو یرلوق تابح باب رر هدرانادباخ ددع . . . هل

 وا لاک همت هلتقا هدیط رع هع )ام 3 رةنك لاک ههنط ل هجا (۱)

 : ط )٤( زکیدیک : ك (۳) (م) ردشوخ یریبمت ( یرلرعاش روکوج ) (۲) ((م) ردنگع
 .یانروز زکیدیک هلاح .یداوا حتف یدمش هیدنق) ردنکم یسلوا هللوش كنهلرکت وش] یاروط

 : ردهلبوب یلصا هدهکلب ردنکعهدقعوق هنلاح ( تبکیا) هجهلبوش ینو . ( ییانروط هوا
 یدلود رامالسا هنجا ید وا حتف یدمیش هیدنق

 یا روط زکیم وکر وا هانروز زکیدک هلاج

 بس ۷۳ —
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 ردقو هدن وکسم عبر یسهنشو نوکلملو یدوصا و یساوبا اما ردحودم یرارادبا هوم وت

 رووا یسهنشو روخ شوخ تیاغ بولک كد اکند هللا شور یدسا ر یدرودو یجوا

 ۲ هلبا نادرکو ردینا یرهش هجنابص ایوک یک | ضای الوا ( تامظع تمعن مدعرد )
  ردشعد ( ةسيرهلاماعطلادیس) راو فیرش ثیدح هدنقح مردروینم ی راهه یتمشپ

 . الو (تارکسم تابوربشم قیغرد ) ردحودم یا شوخ هنشو یالفرقو یماوله یلمدابو

 4 ۲ شملقصهزا كلنوک یدو یتربش هلدرخو یترش لاب یلهحار فیطل ند رلتابورمشم عج

 ۳ نو ورکس اما ردقو هدیاهج یخدو ردراو ینانشو رکسمو راهزا رکج یسریشموزوا

 یراق كنبرارادجابو یستح رهشو ( تاوغاب ددع بیتکت رد ) ردناج تحار یانشو
 غب یر سه بولوا رلعاب ددع كی رب یم 2 رلعاد کا ناف تو

 1 ردر رقم راررصقرر هدعاب یک عمه راررویحمو ودو یناطلس رشع بور و ناشن ندرامرا

۱ 

 ردراو یرلهاک افص هاکح رهن هدرب رب نوا هدنفا رطا كل رهش و ( تاحرفم هاکهربسم رد (

 ` ۱ ( تالانشا لها بک و راکرد ) ۰.۰ زدربسلابجاو یاب اشاب یحامح ادم اما

 . یرلهک ناي همشودو هداحسو یراشیا هناخ جارص اما ردقوح یراراک حودم كنقلخ
 ) 94 یلایها ( تالوصح تاعونتم رطسترد ) ... راروقود رللک ككزان بو

 ۲ ؟ردیراجت نایجنلوت یغوچ هنب اما راک یسهفلاط یرچیکی ندنسهمز ماوع یرافنص
 زر ردفرح لهایسهقرفر ردراناکرزاب اقنع تیاغ ؟ردک ارتا [۱]یراشنادم هل

 ر ناراب هدرلارق راو هدرهش و ( تاجاح بابرا یالصم مقر 2و رب رج رب عاب

 ج هسلوا یضرا تفارب یو یوایس تفارب دوخای و مظع یابو دوخای و هسمنای
 ردااسو اعد رحفلا:الصدعب بوقیح هنساعد تجاح و اقستسا هالصم و تیالو یلاها

 تاوزیس اتشلاوفیصلاف ندتتفاطل كنساوهو با هرهشو ( تاوزبس تانابن فصورد )

 اصار و یغاصمراصو یناغوصویسیورت ویزاونهدعمو یسهنان ندنسهلوقم [۲] تایرضخ
 را رور ناج ررمرد ) ردلاع حودم تیاغ یریاح هرات ا و ویا تک ای الت
 دارا بحاصفلس ندنجمایرلغاب كراغادی هدنبناجلامش کهدنسهسک ۱ یرلوص (تایح

 مان بآ ًادلمح یبوص كموحیم اشاپ مسراما راشعا مسقت هنیراترامع هاج كرش بورتک

 :هدننورپو نوردا كرهش ( تاناویحو سان رم روسجرد ) ردمضهلا ميرسو تادحءام

 رهش الوا ردلکد راهرطنق مظع یانب هلبوا اما ردراو رامنصمرسج انب شاط هدر, یدب
| 

 تاورضخ : ك (۲) یراش نادم : ب . یراش نادیم : ط [۱] |
 ب 6 بن /
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 هلج(ناتسناج ناخ لیبس مقرترد )۰۰ ۰ ردیراحاسمو حبص یرانویع اشاپ متسو المج
 لیس نوح حور الب رک تشد نادیهش هرجا رایناطاس قوسو هد راشاب هو دک شم

 یراثاکد ددع . . . هل ( ناقرازاب یوسراج ررقنرد ) . . . ردراو راناشطع ةناخ

 عیائص لهاو فرح لها هاج ردراو یرلرازاب یوشراح رادهاس یلوروا باقهلج یتسوا
 یسوش راح ینشا و ردن نص تاغ یمه اخ[ ۱ ]رد و یس هناخ زا زع و یس هاخ جا راما ردد وج وم تلا

 راک یعای رز هرجا راتالح رولو هدنا یعاتم هلح كرصم ردسوشراح رصم ناه بوک

 ردرلهمیظع یانب یرلناخو عماح هلم ( نادابآ یاس یا ربعرد ) . . . ردقوح یراهناخ

 لیقترد) ۰ ۰ .ردرومعم تیا یناق ررحو ینابقنواو یناق غایو یسهناخ كورعوک اما

 لج راو یرانزځ ددع زویحوا هله هدنجحما رهشو هدنشاب کسا ( نایحمولوات تانزاخم
 یابق نوا هدلوبمالسا ارز ردولع رار اهظو عاتم نوک انوک كجهدک هلوسالساو هنردا

 (تافایضلارادلک ام لیحسترد) ردراو یرلن زخم مشکیارر و یراقاترواررب ترا ولوات
 ودقلاب لاس و ةام کراو یرلترامع هناغ تفانض هدر  ددع جوا هل زا +

 ردلوذم یراتمع هنیرفاسم ناکدنورو هدا هلحو هناوجو ریو یادک و یاب لاص لاو

 ردقلوا یساوه ( نادواج بوخ یاوه رک ذئرد )۰۰۰ و ینرامع اشاپ متسر ادل
 رولوب ناجتحارو تابح مدا ی بوسا مسن دابو ابصداب هدنتقورحس کردلدتعمو فطل

 تاکرح قلفوح بولوا ماديا تسس یلخ هک دسا یراکزور سود و ندنفرط رونح اما

 ردراو یراهسبنک هرفک ددع یدب هلج ( ناشوب سالپ نابهار ةسینک مدمی ) رازمنا
 مور وا رلک قوج یرلتارذن بولوا نیم و رومعم یراروید كنسرلهرفک ینمراپ اما

 تاهلقا داب ضرا باسحرد ) ... ردرلرد ننمو ردزوا ید رانا اما ردز |یرلهسنک

 بولو هدنفصن كمبار ملقا یک هنطتطسق یخد رهشوب (امدق یامکح ییلاطسر لوق
 نمحنم لوفرد) ردهقیقد ... وه رد ...و تعاس ... یراهن لوط رد ... یدلب ضرا

 بوون هدنازبم جرب ینرام علاط یانب كرهش و ( فلس ٌهنهک لوق ترام رهش علاط

 لا هر بوک یاسح لادتعا هللا نزو نازيم تلخ ... نغالوا ییاوهو هیهز تس

 تالوصح لیجسترد) .:. ردرایاوه اینک او .۰۰ ردرللبام هترشعوشعو قوشو قوذ
 یثد هود نالوا لضاح هدنو هرزوا لاونم یغودلوا روطسم هدرلتالحس ( تابوح

 هنوک یه هدنزامرا غ اب ( تارمشم ادخعنص ؛دیزکرد ) زالوا هدنناروح ماش یادغوب

 یسهناخزازب : 3 [۱]
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 یس همانتح ايس ىلج ایلوا

 هرانمن بش عنصمو زی رسوب ردبعماح اشاپیسر كالام هب هربذک تعامح هرجا وشراح ارلح

 ردو یحراب هرزوا یسوق هلق راو یساسز

 عن رازلک دننام یدلیا یافم وب بود, ادصق نساضرقح مظعاروتسد سر
 [۲]مدق فطل تعءاجو نوسلباندع ینرحا یخ رات [۱] ردیزاب دراطع ههام هحفص

 دجاسمحرشرد ) ردرلروپشم رانو .۰ . یعماج اغا اص یساغارادرتفد انو زونهو ...

 دعتسمهغملوا عماح یسهج كرلذوب ( ناتدح مولعلارادفیرعلرد ) ... هل ( نادماع یاه

 "فیرعترد ) ...هلح ( تاوهتخوسنالاع هسردم سرهفرد )ردرلنو یرارومشمدرادجاسم

 توالت یراباتک ربنص عماج و ملسم ندثیدح ملع هدرب چوا هلج ( ناتدح مولعلاراد
 روو یراشدطاراد ان رک راک لیاف صوصخ اما ردراو یرلماع سرد یسح بوتلوا

 . هلج ( ناظافح ءارقلاراد فیصوترد ) ردیماع سرد ییماج اشاپ متسر هدلاءالضف ًایاح

 ردقوب یرلهلط دعتسم روقوا تاهوجو اما ردراو یرلارق خیش دوج ملع هدر چوا

 . راو یرانابلاط نایص دیشر و بیج نارق ظفاح هل هرزوا یتءارق صفح قاجا

 نارسب نالفط هدیسران بتکم هدر ییا قرق هل ( نارسپ نابص بتکم ررحرد ر
 ماتم هاکهیکت ددع ... هل ( تاضایر بحاص هاقناخ هناتسا رد ) ردراو یراناوخ دجا

  rEدا 9

 یالار لونشم هرکذ نو دیحوت هدسخ تاقوا کردم رههموص قیرط باپرا درجو كرت
 ا اج تاماح عدمت رد ) ۰ ادلح رد راهاکرد یحاص هقافورقف شلوا یوزنم ندقلخ

  ناکرزاب ناخ ؛رظنمرد ) ... یماحو ...ادلح راو راناتسلد ما ددع ... هل ( تایح

 1 ۰ هج کردمیظع ناخ ملسم ادلمج یناخ اشاپ متسر الوا ( نابراک
 . هل ( نارفاسم یارس نامهم حدمرد ) . یناخو . .. ردا رام و

 ۳ کترد ) ...فلکم ۰ .آدل اما ردالص هنحوک بونق نا رد

 یابد هقشاب راو یرلادوا تعنص لها برع راکب ددعر یخ ہل ( ناسیع "هلاکو

 . هدنجا رلردبا دس نراباب اشعلادعب بوق یرامدا نالوا یللبفک را و یرلشاب ادوا هقشاب

  رطسترد) راردا تخورف هدرازابنرلعاتم و نار ای رایدلاس رغ درع نالوا

 راو یراناکهنشت همشح لاثم روهط بارش ددع ید قرق هلج ( ناوح بآ راسهمشح

 و یدزاب دراطع ههام هحفص )یموغود كعارصم 9 و طا ردیزاب : ك ]1[

  (یرجا) هیلع ءانب رویقیج )٩۹۷۰( هجئلیدیا باسح عارص» و [۲] (م) ردنکم قلوا ( ینخرات

 (م) ردمزال یسلزای ( ینرجا ) هلبا فذح یاب یجنرب ندنسهلک
 N اخ
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 شات

 ا ی ین وا نهایی

 شاد کت

 هنب ندنا بودا نرالصف كنبراهچت ابو غاب بودا توارط بسک نامز رر هداتکلد
 یسولبارط ماش نووما لا هرک کیا ر شردک هنیرهش هطنزو نالوا لومالسا ۱

 بورودل ودبرع رک اسپم راک هراپ تای ندن رلهلکسا هفایو نیطسافو هکعو تور و هدیصو "
 نسا ودهنناع بودا تف نسهعلقیغادرورکتو ادتساهدک دلکهنحتفلومالسا هلنادعاس مای
 یومالسا 9 اأ نو وما هرزوا حو رسم لاوتمو نسهطلعو نفصل ال وسمالاسا بوق

 [۱] هدنخنراآ ۷۵۲ هنسهدعب ردراشمتک بودا حتفنعاد رورکتلوا اما ردراشعا حتف

 [۲] هجوخ هرقو هجوق هرق تناعا اب هشپ ناملس یزاغ تسدب هدنرصع یزاغ ناخروا _

 هرزوا یراهعدق داتعم بودا حتفیرورکتهعلقو هلبا راراددع شمت نامان لسص هرقو _
 ` نداومالسا و ندرواس بود اطبرو طبخ بودامدهنم رار کاخ یراوتساراصح لو ۰

 بول[ راکش بودا رانوخیشرابره ناه بولوا یرارادقا همت هریک ۱
 ر حتف كن رهش اد و ۹ و ادا شعا رارولوا ناپ کو رو کت هس |

 نوک 1 هدنتلایا ییا مور هرزوا یر رحم ناخناملس نوناق الح ردشلوا ندزو و

 زو و ردە ا +++« یصاخ ندیهاشداب فرط تک ید ردیهاکتخح كن رلکب كل تورو

 یسهیحان ردیغل اپرا یرایشاب مکح ثهانب ماع هاشداب 1 الح مک رداضق ها یللا

 ندهاشدا فرطو یعاقم عاق فارشالا بش و یمالسالاخیش ردرلارق ددع ... هلقج

llیراراسمس نابهددو یرارادج اب ردتناما مازتلا هال شت بروطوا ینیما  

 یسهعلفاما ردراو ینما نافو تل رم و یسشابوصرهشو یساغا جارخو یسجو

 1 مک ردیسهلکسا كل دیفس رحم و هايس رح لحاس عح كر صم بول وا یمظع نامل ر هدایردبل ردقو

 هڪ بوقبح هدو یرلناوارف عاتم عب تب هل رلن ویلع هحراب كرا شه رد رایدراد هله ۱

 ردن نه تا ه ه رداو رراو هن رهش هب ردا ۱ عاتم مسی ج هلا رل هب سع كيب

 هدننماد رارباب یلناتسلکو هچتابو غاب یفاص هدنرانک كمور رحم ینیمز كنبرهش ردیسهکسا "

 امویفامو ید زونه نادابا و رومعم شلوا عقاو هدایردبل ینالوط هلامش ندیونج "

 توم عاق روز e ( تالح مایا ددع رتفد رد ( ردردس رم هدل وا ناتسرامع

 یار اشاپ یجاح دل اما ردراک ناعایارس ددع سن ًادلح ( تاوعا راک یارس

 یسشاب یرجو یرب ادختک و یارب یرادرس یرحبکیو یارس اغا ییطصم رضحمو

 ردنا رخ ابحاص هاک دعم ددع ... هله ( نانموم ناملسم یاهعماوحرد) ۰ ییا رس

 هح وفق : ك [۲] هدنشراا ٩ : كل « س [۱]
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 یسهماننحایس یلچ ایلوا

 ۲ لا ناه ندنرلکدمهدبا طبرو طبض راهدیا طبض بوق تامهمو توق ءرلهملق یرلکدنا
 داس كنلوهربخ الاح اما شعا را ا دار بوموس یرلهمات یک رانا نام

 1 یرهشهردا ارز ردقویفارشالابشو مالسالاخیشو یرادرس یرجب یر ادجتک
 ۳ 4« نامز لاکتشا ) ردقوج یفارتشا ناتبعا اما ردقو یراک اخ نوجتکنا ردسرق تیغ

 3 :ناورو یراسیراوص تابحبا و یلهحابو لعاب ... هدازف زود عساور یرهش یلوهریخ
 3 ىلتمە کا .ددع 22ی رده ردا كج وک ایوک کردرب ,ن صو رومعم نا نیمزرب

 1 ردرلمیظع نادناخ مدق راک نص و رومعم یاس ربک راک هلج و یناتحت و یاقوف ایارمس و

 1 ددع ... هلحو ....الوا ردنالحم ددع ... هج و ....ردسهلاخ ... بطل یانب الج

 ٠ هل ددع ... هله و ... ییماح ... هدنجا وشراح ... الوا ردرلر ومعم عماوج بارح

 1 هناخ ملعت ددع چ وا هه یخ ردناسلاط و ا ام و اوا رد رلهسا

 : ردا راغ ناخ ددع . . . هلو ... . رددنخوت لها کت ددع هلو ... ردنایص

 1 ۳ جو ... .ردیاد رک هلاکو ددع ... هح و ... ردنایرتش یارس نابراک ددع هلو

 ۱۳ ناسا ام ری اطاس قوس رک راک ددع هلح و... ردنا حار ماج ددع

 1 . هلحو ... ردناشطع راس همشح ددع ۰.. هلحو ... رداوارف تا ردات عاتمیه نکل

 اکو تاناس نالوا هدنرلارح ندنناحودم هلح و ... ردنانج هاب و غاب ددع

 | یرلتوا یربع و ینج كوک و یلوا غورد و [۱] یسحیلو ییرا هرق و یلفراو یبهجثوت
 9 نوحیکنا هلوا یتوا [۲] حواصو هو نالوا هدنتالو لدرا رکم ردقو هدرایدرب

 ۱ ۶ نرلوا [۳] فیس هلبس هدراذع هلال ر از یار وب یرلهود ا ك کیا كن امع

 ۲ لاشهحاش تاغ یسهوبعو بوح کرد فطل ردق لوا یساوعو با ... رزک بولتوا
 1 9 تانک رکنا س هج رد ) ردعفات كب هر لهود هلروع یساوه اما رلرول وا ىل هب

 (هدد لع نابراس خش ) ترایز الوا یوم یادهش روق هاگترایز رد ) ... ( یو
 بوشلعادو هلرلافصاب ناوخا هلح ندنا ... ردیسهفلخ كن ( هدد ىلع رب ) یوهفوص

 تو نولاق هدنفرط ز راے یسهصق كجهسا نکرد هاچ قرش هنس ندنا

 رهش و كنبرارورکت لوبمالسا هرزوا یربرحت كرلنا موب مور ناخ روم لوق
 اا حرف یا و ناو را اک لاخ لارف رورکت راب یه ی ۲81 یراناج غاب

 © ) جوا: ك « س « پ (۲) یشنل : ك . ىحبل : طی لس دن ()
 یرلنابایخ : 2 (4) فیسءهایس
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 یسهیص لو هربخ

 لوف ناخروا یزاغ هماف تاحوتف نا. رد
 لوهربخ نیریشو دابا و رومعمهبصق ین a ء نخ

 رلذاردارب نامان هقود و وعد یحاص یسهءلق اقودوعد ناوناب مور لوق یسیاب ادتیا

 تازحسم راک رخآ بوشود هلوډ ندنلود هح ودر جاا زو
 هدنرصع یزاغ ناغروا [۱] هدنحرات ... هنس هایناکر اسلا رخف نرخ الاو نلوالادیس

 هرفوهجوخ یراصو بوقمی هجاهرق تناعا ابو ناخروا ناطلس نا [۲ ]هشب ناماس تسدب

 ... ناما رقزاط هرقو [۳] ناغیط هرق و هحوف هرقو كب ىلا هجوقو لسمهرقو هج وق

 هللا [۵] هالا هلا راک. ندنغادوق هشبناملس ادتباهلا راهجوف هرقهحوق هرق ]٤[ ددع

 ادتبا ندنرلکدتا ادا هدن | یتالص ءادتبا بودبا حتف یبالص بیا ادتنا بوک همور كاخ

 هرصاح نسهعلق یلوب هربخو "رلءجوقهرق رفت شم بودرکس ندنا هدعب [٩نردشلاق الصح

 .هدن رلکیدبد »یدالواحتف هملق راد تقو رولواه » هدنرلکیدکح ترسع هدنحتف بودن

 حتف هللا ناما هعلق ادخ صاب هدنرلکیدد [۷] « ردیلو یربخ حتف » هشب ناماس یزاغ

 ندهملق ول اما ردون یسهمشتاهجو ارد لو هرخ طلغ ندلوک یرخ ۰ ۲

 نامو هرحافهششا نوک اوک ردق لوا تولوا یر ورق لام رده وا نملس غار

 [۸]یلو یربخ یخدندن رلکدنا تانسح وتاربخرفاو بولوا نکمتمهدرهشود بولا رآعانغ

 الح نکیا هدنمکح یسیشاب یجناتسو هنردا هدايا لبا مور الح ردرلشما همست ود

 هود یارس نابراک ردق و بولوا یساتشم یرلهود راطق كي هڪ كنامع ل هدرهش و

 نواه صاخ بولوا هدنمکح كنىرلافا روخاصا یلاع ءاکرد الح ندنغودلوا یراروخآ

 یسهحاتردع :دقءاضق فٍ رش هابس هاها یللازو رد اتم وحش هاب نابرتش و یابنابراس ندنف رط

 هی اعمط هغلوا یلوتس راثک یخدر ؟رایدنا مدپنم اعا نسهملق حتقلا دعب را

 هدن راک دنا حوت حتف ادتنا نرلفارطا لوبمالسا هل یتح رلش۶ا دابر ینروس ا

 حتف مکیدا قو یرتردقو توق كلامع لآ نامز لوا ارز سا راردا مدہم هلو

 لاقبط طط لاقص : ك ءس < ب (۳) هشپ : ب (۲) هدنځ رات ۹٩ 1 ۰ ب ا

 ا ادتبا یان ندن رلکدتا ادا ) يسورشود (1) هللامسب : ,2 (۵) ددعشع : هل 7
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 1 ۱ یمهمانتحایس ېلچ ایلوا
 | و راعماج ددع زکس و راماج نازو ددع درود ور ندللوا نک اس هدهنردا (عبار

 | راناکد زوب هم و راوا و رامیظع یارس [1] ددع یدب و یرادجابسم هلحم ددع قرق
 یراکلرکتەرع و [۲] یزاسصلاهرعو نارطقو تفز هدنسوشراج اشاپ ىلع بوئلوا ان
 و ا اک میاد ر همغاو وا دا تقوا تخورف

 | تخورفهدنسوشراح اشابلع و تارهاوج توقایو لعل یی و لب یززمولا نومۈل

  هردا رهش بولوروطوا هدارک هشورغ رشیکیا ررر مول ره هدننکد ر  بونلوا

  یسلاها ميج و زاغلوا ریطستو ریرحت و ریصت هلبا رللید مکشلوا ناف هل وا

 ِ E ا ا د وا راك ناما

 ۱۳ ا کم نعرک يا نوآ ةر و مب .راسضلوا اقنع ولزا هم

  هدرصعل ةردان رصم «فرش جح هرزوا زهاثمو دهع یهددرک ندزعدنفا تورلاریثکو

 ریو ءار جرخ هسکو و یرلصا لزتمو رابوتکم نوجا كمتک هزعدنفا اشاب مهار

  راماعنا و ناسحا ندراک نابعاو الکو و ارزو یربغو بولا ناسحا ءایس بسا نالیک
 ۱ ندلهمانررقم هكرادرسددعینع ندزعدنفا اشا نمحرلادىع یساغایرحیکی اصوصخ قدلا

 | رلناوارف لام ردق ناهج بوشلعادو هللا باحا عیج بولآ نهار جرخ نوتلآ زوب و
 3 بودا [۳] دنن رلهردات یالاکو رلهرخاف هشقا قلن ود هڪ وب

 ردي نا و لا یرالزانم زمو دلوا هاور هلویمالسا ندهب ردا

 قالو بودا هجون هنسارګ [ع ] ا طاق بوقبح نده ردا الوا
E 

 هدزتام یزاغو یلا هیلق ندا بوق هد زعلوص نل و ول وا كلومالسا بودا روع

 : بود روع هر ۶ا راکلتفحو | رق نادابا و رومعم هدتعاس ۷ بولاق نایات

 ۱ یدنوه ٌةیرق
 ۱ وک لاماسم یعءاح رو لوا نسکس ردیکلتفج كتهداز یجناخ یضاق هدهنردا

 را راغاد ابا یارو بودا رک رادتک نادابآ هدنعاس . ۰. *هلق فاخ ه ندا

 بودبا روبع یراکلتفح و یرلارق یللوصح نیزمو رومعم

 9 اتفلا طه یرلشعلا : ب . یرلحاغا : ك [۲] هدع رو ید و : 3 ۶ تا٩ ]

 (OTE ۳ قلوا ( یرللآ ) یسوغود ] ردزسهطقن طقف هلیو هدیسهخسن س
 هنر ول ط.« و هنروک : دل (ع )

 بسم ۱۷ ۷:۷ د

 ۷ در م

۸ 
 ما



Desi 2 تن 

TITیسقیح هنروضح ( عبار ناخ دم "ناطلس ) هدهنردا تفلوم  

 «كدلا كلام ینهاشداپ نامعللا کلم ر یکی الو هیناممهو كدلوا یحتاف هدف مه
 ولتدامسیخد رلودنک [] بودک یراتاصخلت بود تآ ن رو ب 9۶

 نادار هرقح هدصاخ هاب رک ور و ه یهاشداب روضح یرقحبولوا هناور ههاشداب

 هبنامو یرلحاتفم بوراو ههاشداپ هدنرصق نا [۲] مردلبا بودبا بارشآ لس یلح
 ندنسافص كحاتفم یرلترضح هانلاع هاشداپ بوق ههاشداپ روضح نرارروصت یمهعلق

 هدک دید « رلشگ | هعلق [۳۱ یتساهم لو کد هب ه رپ » بودا طح ندنمسر لاکشا کن هعلقو ۱

 یلاشاپ دحا كلم ندا ر رح علق ویو نرتکیحاتفم هلسهدژوم یحتف هملق » مظعاردص
 هردهدنود یدمش مدردنوک هینام حتفلادعب ىدا هلی هلمز هدنسانغ هدنق رکلوق الو

 ناههدک دید «مهدهلوس بولا ربخ ندنامقل يڪ هتشا» ردنا هاشداپ ولتداعس هدک دد
 .نامز ر رس بودا ار هرک چوا بوند ج لوا یر لک » بولک اغا راو

 مدّسا بودمآ
 لوا غارج ههد نیجنا َق و نوار :یروآ فا 6 قاف * ۰
 لوا ماش هدایند میش داپ كيا ہدنق یھ ریس یلاع نوسا ناهح راداد ۱ 1 :

 ..ماشداپ» بودا رلاننواعد هنوک هاو بوداترت ماعلاب یراتایباو اور یوالابی ود

 جوج اب یک یسهعلق هب دنو هدهاشداب كلود ماود هللدجلا تولوا عاص هثدرود ناهید |

 .ناذا هدنحتف ءادتا بولو هدنحتف هعلق نتمدس رب لاثم اهقهق هعلقو دک ا تنسو ا
NT 

 ردنلاج درد ناما یی رب قاب ندا بولوا رسم هرقحا دع و قاموقوا ید

 ضارقنایلا مدزاب نریوصتهنوک رب هلو بویسءهلق میظع ان ہدلاکشاوب بودبا حف یالو
 هورع تقو لصاحا مدلوا شاب شوماخ بود « هلوا دام هدماللسا تسد نارودلا ۱

 نوع وادی تورو رب سره توما راک ال تعاس چوا لماکجتراو |

 ا ا هدیارس هک لوا e من هلا ا ما 3

 ۰ رگ رلیدنفا ۳9 هڪ ه دعل الا وس ید لر ك بس

 رم کنارش :a رد) قالوا: لوغشم هباشاع و ریس نر هن رداهنس بودا یرلتح ناج

 ناخ دم ناطلس) و یدمش های نيک ر رر ی و امدقم €

 یتناتم : ك [۳] مردلپ : 2 « پ [۲] بودیک یرلیا یصیخلت : ك« س [۱]



 یمهمانتخ انش .یلچ :ایوا

 3 ۴ ۰ س هی

 3 : ندرجح 4ے ام

 ه را هلسرامع هله یعودلوا قم کب یاحنس هدالاب [۱] هدنماع ... هنس یخد وب

 / ۶ ۲ نیر یجش صر هنس بک ور تک اس ٤ بوقلاق ندا ردشهلوا قش 3 هرزوا

 3 بودک [۷] تعاس ۲ هلا ارګ زود بودا ت تشذک ی(ناظلس ان باب هزمح بودا

 هب ردا هک مدو را 2 و مظع رم 5 )زنم فاصوا

 جو یک او یسینابو یرلانب ران میم هدنخمرات ۱۰۹۲ هنس یخد مظع داوسوب
 ۰ نوجاكمنلبیغودلوا ی ره ردح ورشم لصقمهد... دلج ی ددال هب راناتسرامع

 :f واوا طع غو هرک هم اما هلوارظن هرلتسرهف هدالاب هسیا روللواداع

 ۱ 3 هد رهش هردا لوا كنحرد ندعا اشاع ورس یدمش اما هلدشعا رلاشاع بودا رلافصو

 1 .بوراو یرعود هنسادختک وق كباشاب ىلع ا ا نادوق نالوازع رادرس هد رفس هام

 ِ ور وک هدقدلوا تاقالم بورتک همظعا ردص یریقح نا لوا ناه بورو یزع رابوتکم

 ۱ ٩ دید ءالوا اغا و کا سون سوناز كنم ات ضح اهدا لضاف هداز
 یرلب وتکم ها كس الو نابعا اشو كس دنفا کرد كم اشاب ىلع بودا سو تسد

 ۲ هدینام اطلس الح » هدک دید « ردهدلحمه اشاپ یدمش » هدک درو نرلرضح ضرع و

 | بودا هظفاحم یرلسناج لوا نوحیکعا ان یخد هعلق کیا بودا مام یتسهعلق هطنرض

 انس هظفاح هینام هرزوایهاشداب نامرف نرل ا قاحنس ددعش هدنجقلدوان را رمقح الاح

 ۱ « هلوا كراىم زک انغ هینام هلهد هدک دید « مدلک هه رش روضح ربقح یدمش بوروس

 1 كم اطلس راق هسام ندنعودلل وا حتف یسهعلق هبدنف هلسهلع تمه كء اطلس » هدک دید

 یالو هيام هدر هسخو رایدرو هطل رض هعلق بود ناما ندنفوخ ینیس _هلیس هنطنط

 زدم وق ناه هدک دید « زکیدنا ب اددح هڪ هعلق ای» مدب د «یدراوروک هدنجماناق هدیاق

 بوب وقت نادیم مدشمتا رب رحت لب رلامساو ی ریلاکشا كنب را رقهرپیدب شم و انس هملقهینام
 1 .راهیکتوهسردم و دجاسمیماح ویرلهساطورا و دو رد هله هعلق دنسر لاخ لاکشا و

 ۱ سو نیمز هدکدید «لوا رمت رادروخرب یهلا » هدکدروک نروصت یاشنو مانو لاکشا

 .هدارغلاس و مک هلوا كرام كانغ ه بورو هنیلاهلباهسکز ودرز نراحاتفم كنهملق بودبا

E US Ec (Tole تا ار 1 
 تب ۷۷ رس



 یبوک یمهیکتابابلع ۱

 ( یو هند 1 ) ةبرق ندا شلاق یراوا چاق ر . یر: رج چاق ر بولوا یدؤم هارخ

 هس رهش هن ردا ( یلکوتوک ُهیرق )و ورا نز یناهح یرلحاغا مد لالا تققح ۱

 رار وماب نج لم او ...هحینلک هلو ندای نامعو ردک ندنو هام و لوتوک

 بودیک هقرش بناج هنب ندنا كدکچ راروماچو

 یهیکت 3: لع ةر

 یرانالادبع ردق زوطوا یمرکی ردیسهفیلخ كناطلس ابابناع یخد موحم زب نعوب
 كنبرلارقف یراب بانج اسمو حبص ندنغودلوایسهیکت تعانق ناه بویلوا یرافاقوا راو
 هر وا ییطاق صا ( اهفزر هلل! يلع ال اض هرالایف هراد نمام و ۰ هروس را ن رلهقف

 رللادبع و و ردنا شرور بداشوق بوردک بورجحا بورد داعلابر نرلارقف
 ء , 4 8
 هلا [۱] ( هلل یش ) امبتاد و رارک جاور جاو تب یاعدزو ءالک هک كر ید ید 1

 ردرلرهظم هنمسا ینعای یرلارقف هلم هنساما نسکوآ ره هل و هرلنو ور ندابابنامع رارنک ا

 تو ردرررقم كلك نارق نو رز هرلار و هکت و مو رم هلا [۲ ] یراب بانج و ٍ

 هرلهدن ور و هدننآ ر و ردلکد كا رلماعزا و ناسحا و تارذن و هق دص ندفرط ص۰ أ

 هیرق ) ندا ( یلشورف هبرق ) بودا رود زار هڪ تک 1 ندا ردلودسم یراتمع 1

 ٤[ ]متر ناراب هنن بودناروبع [۳] هدتعاس ... یرلارقو و (یلکند ٌهیرق) ندنا (یلقدنف "
 بوذک تعاسز ندنا زدضاخو نوک یسرفک مور و راغلب (دنرد ر

 بوقح هنلو ولوا تنه ردا ٍ
1 
۱ 
1 

 ا ی

 هق رش تعاس ۲ ندا ردم وق ص لصفم 9 جو داح فر هد را ]0 دوم

 یجب رہ بوباص هرالو زود ندهرد لوا هفرط عاص لدلو ولوا ندندرد روماح ردک
 ۵ نا وا ةن
 چ یر ب ب ےک یب
 هه سم هی

 بودک یخ ۷ هونج وراقو شاب را بولاق هد هد را مظع ریس بودا روع

 (م)ردیللوا (هلیتانع كنىراببانجو) یسوین ود[ ۲ ] [(م)ردو یفاوموروپش.] هللاثیش :ك [۱]

Ef ۲۳ : ]۳1 ۱هدهسا زس هطق یسهخسن (ب) ردسانم اه د قلوا ر یهطق فرح یجن ر  

 ( م) ریلی هوقوا ( یتج ز ) |

 بس ۰۷۰۷۷ بس



 ردەلو یخ را نان وا ر رحت هلا راطخ نسح شعلوا ر رحتهلا دروجالو نوتلا هرزواماخ

 ۱۳ یر الرع د س ا ۱ لا ناطقا بقر !ترامسلا ]اذه يد

 .لصاحلا [۳] ۰4۱۲ هنس هحافلا نوح حور ك.یلع یلکرو ییا یلعواو نوحیحور كب
 لو شاتکب یحاح ناطلس هدنرهش رق هدلوظالا رکم ردقو هدنزاید هاشداپر رانادیمو
 ۱۳ ۱ ترش ی مو دا و روم نازودلا ضاق للا لوا هدنیسهاتسنا

 زو هو رلبلتا زویحواو زویکیا زورو بش ندراناکهدنورو هدنبآ هحیک ره هدهناتسا
  هیرفاسم هل هل رلکحوک ادخ نالادع هنهر رسو هنهراپهلج بویلوا كنک | راناکدایب

 حطم ندام راقچهرحتطو ینیربا هوهقو هر وطو لوج بودبا تمدخ هرزوا شابو ناج
 فاس اما رارروجوک بوردنوق بورجا بورد یرلهسفت تمعن هنوک جم ندسوواکک
 ورا یراوروق ناتسهوک ناتدتخرد نودا رظن هل رظن تمه «هناتنسا و یرلهاشداپ
 ۳ طاقو تاو سّوماحو یرفغص ردقو و یرلنویق لام غاص ددع كس کیا نوا هدنرلالیو

 مالک ۀصالخ هنلوا ساق هروک هک ا یرلتفاقوا یایشا هنوک یربغ ردراو یرلقالیاطو
 ۴ نویایا تکه هتفه ر بودا ظحا ندی رانا یراعم بابراو ندنساوهو با .كهاکردوب

  ندنراناج یرلذرامور هله بودا توالت فیرش مخر نوح رشحور كموح رب نع
 راك ندسمرپش هنب هنفرط قرش بوشلعادو هلا بانحا هلم نا بولا رلایاده د

 1 ا لار نا و رف هی راس بوک

 ۳۶۰ 2:۰ نالوا یرطان كنسەکت او نانع ردینوک ناملسم یلمماجرو لقب
 . ندا ( یلراصح هیرق ) ندنا رار د ینوک اشاب ندنعودل وا نو اه هدننوک اشاپ اا

 یجابالا هبرق
 لبا مایارورم سا یسهیکت كنوناخ هبحاصمرب مان ( یحابانا ) هدعدق نامز
 دقرل ةرامعلا هذه ىن ) یسورغود ] ارقف ناطلس دقم : ب [۲] یضعب : ك [۱]

 رابعوب هک ك ع د .رویلدا کس لعاق كلعف هلج زا روبلاق كسك هرابعو هدر ردیللوا ( ءارقفلا

 روو .ردقو یسهقالع هایسیراقوب بولواهکروت یسیفشا ندنوب ردیسهجراپرب كنهباتک هجم رعرب

 راتوش [۳1 [ (م)ردشلریدزاب ندنفرط یسیرب ندنداقحا لاخیم یزاغهباتکو ب هکروب رتسوک رابع
  (م) نوسلوا شلریدزاب نوما ترام هیاتک هکر کم ردشملیاب هرکص قوج هرو هکرورتسوک

 بس ۷ ۷۷ تس



 یهاکترایز اباب نامع

 حیف بولوا رطعم یراغامد كناراوز یی م ردرونم ربق ر شلوا رطعم و عملم هلا

 قو رک باده هاا و یراءز وا تاب ولصم ی 4 رالیداذف کا و

 كنبرلودنک تادلابو زاعلوا :تنصو هللا رالد کر در اشا نیز هلوا ینیرش رق و

 غاحنس و غوط و ملعو هداحیس و یرلهنیمسشپ هقرخ ندابع كرابمو یرلشو یاپكرابم
 یراق رش نیلعنو یساصع و حیستو یرالیزو هراقو ریفو [۱] یودق لسو غاریو

 هرزوا یلاع تخت رب هدنجوا یراتداعسرس كرابم یهالک هک كرت یدو [۷] یناغدزوو
 دزوریسو راعنصم [۳] غارکج الطم تمیقیذ راکدای نوک انوک هدنسهبرا بناجو ررود
 مالک طخ نسح تمیقیذ نک وکو ردن هلا رانادالګکو نادروحو نادعمش قاوا 1

 هدنجمادادغب رکم ردقو راراکدای هلبوا هدهناتسا ر کراو رلعاتم یالاک تمیقیذ كم هو راردبا نا رق توالت ساناراوزیییمج بولبزید بیرتلایلع هرزوا راهلحر هدنفارطا راف رش "
 دیبهلح ییاو هدمظعا ماما ترضح هدنسهرشط دادفبو هدینالک رداقلادبع ترضح 1
 نامعو اما هلوا تشز هوا هدنرلهناتتسا ىلع ماما دعب هلح ص چوا ندنا ءوت ماما أ
 یرلتنع مالک طخ نسح نالوا هدو ارز ردلکد بذک مسد ردنن نم نو أ

 رالاع کاک وا كنس وف هارشط كیابات ناهع راونار طهم هقو و مدمروک هدهناتسا سا

 كوا د هشوک راح كى هق لوا ردر سانلاعمج ردراو یخد کج هق كحوکرب هرزوا

 كراناج [۳] رکو یرلطخ راکدای هنوک ر رب كراحم ور مور ناخایس لکه هور هغ ر
 یرلیش هزوآ هو یراموسوم كنهلابو یدوواد ناباصو یرللکک و یراقاقو هتسدر |

 حایس یلاشاپ دمحا كلم موحم » هراود یور هللا طخیج هناخاتنک ید رقح راو "
 بعو مور مدنا ریرح ود « ۱۰۸۱ هنس هحتاقلا نوحیساضر هللا نوحیحورایلوا مع ا

 ىللاو لصاحملاو هدرلهاک هکتو ترامعو ناخو عماجره هدتلا هداراخو خلبو هدمحو و
 بودیا مزلبالام مارا همتسوا هتللاوهتلا هدرلرب یلهاشداپ زکس نواهرجما تحاس لیبر
 ردلکد فح هرلقشاع نروک کردزشما ر رج بودا احر هاف J E طق 1

 ص رح ضای هشوک راجرب هرزوا یو ایلع هسع كن را رش دقسح كز نعاباب نامعوو |

 یکسا ظفث وب ] یاغود زوب : ك [۲] (م) ردنکم قتلوا ( یودقو لبط و یسورغود [۱]"
 هتبرزوا كناط درک « كلاد لر طقف ردهدگلوروک هدمدنلکش ( ناذط رو ) اف هدرباتک
 غارچ : ك « ب [۳] [ (م) رارویوق یسهکرح هحتف "

 بس ۷ ۷۱ بس



 یس همانتح ایس یاچ ایلوا

 هتعودلواندمارک تاداس بولوا ندرهاطقرع بیسنلابیسح مکر داباب نامعو یلغواكنا

 جاوخ هلا یراترضح یلو شاتکب یحاح راودنک نداراخو خلب ادتبا ردقو همشو كش
 [مدنحتف هسرو هلا یزاغ ناخروا بولک هدادما هامعلا بولوا نوذأم ندوی دما

 الس بودا تروشم هللا اشاپ ناملس یلعوا یزاغ ناخروا هدنرصع كنا هدعب بوناو

 رمودق و فت بوصب مدق همورراید باب ناععو ادا هلرلارقف رف زویحوا مدقم ندهشپ:

 یغود قارچا نراقاریو غاجنسو [۱] قارطو ملع كرکج یدجم كنابکو رکود
 .«هل وایراید ماللساا ۶ » رل یعودصاب مدقو ردا تحایس هدمور بوشلو هللا رق هردا

 مدو اقرا ادو زق راشودو هسک و ها ضا هدنناتسس رفاک ]1 یئاورو یدردا اعد ود

 هاکدیم راهسنک بو یو مالسا یهلا » نکردبا راذکو تشک نرلتالو سراپو اپا

 طولوارمعم لیخ وردناطلسولوا لصاطاردراشعا فود [۳] « هنامتلالاذعب هلوا نیسم
 یروش رکا رگ ردوا یزاج هی تا فقر بولک همور اب قیام هم
 هدک دنا حتف ننس علق هنردا ]٤[ هلسعس اباب نامع یزاغ دارم بودا بیغرت هنحتف

 ارم كا اشنا هناتسا ر هل و بو یھاکر ظن و هدتحایس امدقم باب نامع بولو

 لرب غیلب طخ زبوآ تسد هئا باب نامع هل رابررد قطن یزاغ ناخ دام هدک دندیا

 ا كدر ر ییدرا كوژوک وس ر فطل ر كرار كکیدنا حتفراو» بورورایهاش

 ارالعو قارلاح نرامودق و فد هلبرلارقفههج یخد اببنامع هدنراقدرویم «نوسلواكفقو

 اودح هجراو ءرلرب کیدتب یرصب تردقو یرظنتوق بودا حیتف ندرفاک تسد بولک

 دنباخ و هلبرلارقف زویچوا بودیاردنازحا بلکہ ر چا ناتسنج ناتسهوک وب بودباحرط
 ه5هیکت رصتخ دیفمرب ادا هلا لواناخدایم تناعا هدعب بویلیا راضاخ تبت كيب هح
 .هتستقاع ردنا انس رامیظع رانا كبة هل رللام ازغ هدراودنک هدعب بوذیا نامعلآ

 ۳ هبدع بووا ءدوسآ هجا لاع یاب رکراک دمآ رس هق لوتزوا وشروفارت
 4 قرهییشاط ملع = قاری شط ملع ( نوور ردزسأنع» هدوب هد یک ]ا فارص 2 ۱1

 مور) یسورود ربارب هللا یدسبام هکردنکم قلوا (لیامور) یسورغود [۲] (م) ردنکم قتلوا

 ۱ د وا ( هنا لاو فلالادعب ) یسورغود [۳] (م) ردبللوا ( . . . هیناپصاؤنناتسرفاک لی#
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 یهاکترایز انا ناّمع

 یراکلح سنقنم ناو ط كى ادم نوا كما ناع نسالو ءط دن هلا تفرعم ض ص

 راعارح یزدلاب نوتلاددعزو هع هرزوا هم هدنسان روا نادیمو وردمظع

 زیرا >ردق یدق مدا رشکیا یر یه کرا و راهرو ناد الکو نادعمشو نادروحمو

Aci a ii hh iki i aii E a تک hilk nasik aa aE 

 زاجتا رحس داجما زایش ندنراتفرعم ناشیورد هلوک كيب هاو یرایغاشق هقراو راقشاق

 زویحوا زورو بش بولا مدا كي ییا کردعساو نادم هلوا ردا هش ود ماخ ص
 ىلع خيش ) اوشس قیر ط تبحاصو رکا اس یرلارقف هداحس بحاص نشلتسو ددع

 طبر و طض [۱1] هلسهراح هناتسا و و بوروطوا هلا راقوو عقو هدنشاب قاحوا ( ابا ۲

 .كناديموو ردرارومأم هراکرر یو یه یخدرلارقفیربغو رددیقم هسراک ذاوداروا بودا |

 ردو یخرات نانلوا زت رح هرزوا یسایلع هبتع كدسوق ۱

 . هنس [4] هحافلا [۳] هیلیا داب ینحور [۲] كب دم یغوا اشاپ يح ِ

 بابحالاةدیزالوا ( هرس سدق ابابنامع ترضح راونار طهم هاکترایز دهشم رد ) أ
 هام نارک رم .لصاح هامیلاعلماع تباجا [۵] هطفطبهم تیالو كلم بطق باخالاةودق ر

 .ترضح تاذلاب (ابناعیزاغ ترضح ) اعلا قیرط خبشلاینډ افصا دم ایلوا ۂدز |
 یدبا راشمروم ابابناععیزاغ ندهبنک كرلنو یراترضح (یوسیدجاهجاوخ) نكر هر ۲

 .بقانع شیاتسرد ) رایدا ا بوک هلا اع یواز نع رمت هدیدم تدم نوحکنا

 یسوم [4] مردندابع لا الس یهاط قرع ناطلس اباب نایعوب تاذلاپ ( موحیع زن ۱
 ردن دلا ماسح دس یلعوا كلا ردلع دس ند رالعوا كنيلعوا ید كنب راترضح ۳

 = كيلنا )[۳] (م) ردیللوا ( كکب دمت ) یسورغودردشباک اي [۲) هاسهبراح : ك 1۱ ]

 هل : ك (۵) (م)رویرتسوک (۸۸ ۵) هروکهتظفل ( 1 )عارص» و ]٤[ (م)ردیللوا ( یاب
 تلا هدهسيا نک قلوا ( تباحا هطقو طبهم ) یسورغود روهزکب هعبلک اب هدو یک نم

 ۲( ردمزال یه ( یدج) رب هدارو [1] (م) ردقلوا ( تباجا ةطقن طيح ) سان
 بس ۷ ۱٩ س

 ۱۳ یمهمانتحایس یلچ الوا

E 

 ا

 .نادیمیناوطر ناهودقون ال ردالصا هرچا مظع ناد م مسا وهل و بوروعر ود زم ردیتسلاعهق

 .نآ رق توالت بوروتوا هل راقتفر هرزوا یراتسو بولوا كلام هاللود رز هس لک مو

 .یهراب زو بودا ارحا رلتف رعم قا طف ودا یراذح ناعا فراععمو

 ندنرلکوک یشحونوتزو للاعتهرق ورااکشک و رهساکو هتسدرزو رلقشاقعنصم یراکفدص

 ۱ ناسا یدک سه بورو رلایادهند راتفرعم هننرافا رشانابعا كرل: هدورو ات بودا

 قار و ضاب فام ىجا كنادموو رلزنیدنا ابهةرخ و یفن فافک بولا ل 6

 ر



 ی همانتحایس یلح ایل وا

 0 صاخ صاضر .یرلانب را "هل ناتسرام پوها هعنظع را | رر ههاکهیکت وب
 د لب قل وه زاب رک سو وادا رومعم هلراهلع نوا اج و روت هلا

 ةدنمظع دیشم كناضر ماما لثم هدنمز ناراراید رکم ردقو هدنولهاکهبکت یراید مور

 مدنناج وشرق كنیرصق یو دیزاپ روک ذم و ( ک نادم نکبم فص رد ) هلوا
eیادمشق هکوب رولا ارقف ردق زوینلا شب هنا راو یادم اوقف و  

 م ردراو رلبالل ود زو هع هدنفا رطا e یارس هباخ امهم تاج ر رارد

 درالوغشم هاداع و تعاط بوادبا سولج هرزوا یقسو بولوا یشیورد رر كداللود

 :ودوا هلا رلهرع هرجا نادیم و بولوا عساو ا مظع یارس رب یسوف
 ویدهصح ندهصق سکیه بواوا عج رلارقف هلج هدنفارطا بوناي شتا هدقاج وا بولک

 95 هی و هرمبش مولع هام نوک نوک .بودا لق نیواماضفارس ة:تشذک رم

 ریمعم و بودا باک یرلنابرق هع و راردبا یراتب ناج بونلوا تءارق راخراوت
 رعد رخ هراتا ربا بحاص بوس یراماعط ابحا هلمج هدالللا فصن بوش رلاولح كس و
 راناج و هسرزک کر س هدب راتسوب یم ید كنالکهرک چوا هدع بودا

 اتعاط هرزوا سرو یا تلا هدننادم شق و ن ًالاذه یلا رارولوا هناور هترهعموص

 نادم شقر رک ذم ([ ۱ ]ناتسیایراح نادیمسیاتسر د) رار دب | صال | صاخ تحت بود | ناس
 راہ زیر نوح تمابابنامع بولکن دن رهش بوکسا كد یلغوا اشاپیح تارا بحاص لصتم

 اووا طاب NEE قاب هان ای رهن راو هدناح اس زک دم رق ناه نلنممکشم اینم

 ] جو یک یس هلق هطلغەدل وم السا یک ك ن | دوو رز کی هنسهناتسا (ناطلس یلبزایقا )هدنسهرم
 لاثم الکی روس رب کر ددمآ رسیانبرک راکن یتمو نالافهشوک ددع ید را داماو دووەم ب

 رد رام نا دیم دما ارس ةق مع ی زدلاب نوتلا یلاعیدق مدا کیاویلوتر وا موشروق هرز وا هقهتخت
 یرلناسنا نالوا فرط تول اناج نالوا هدفرط زب هدزس .تقو ار دعساو رذش واما

 بودا فریص نرودقم راو یراکفلس داتسا یرامعق ملع تیارع رها قزف هلیج و ک
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 کیزاقوب.ردیلا وا( را م)ی-ورغود ردننیاک اب (راح) ا ناتس راغ نادف : ط [۸

 (ناتسبایوراوبنادیم) 4 ورغ و د كنت ن دنع دلو ص وصح» زاۋ راپ نادیمکهدا رو هلفل و اینا دیه شیق نا دید

 (ناتسبان)ندن وب هروک هرلیخدءاوق بولواهک روت یسهلک ( یی ) نالوا هنسانسمزای امقأو . زدیللوا
 (ناتسبات )هزای هادی براو هیفامعم .رویلوا دیق هللدعاوق اس یک ارم هل ومهذق هلکد یترغودا یقع اب

 ( م ) ردیللوا ( ناتسباتو راہب نادي« ) یتونغود لا كنهرابع یکهداروش نوجما یکیدلند

N 



 یسهیکت اباب ناّمع

 یارس هناهاشداپ ییراود ردانب رک راک لاثم هعلق رب هاکارج و رازن لاثم هقیطق لشي

 لەر رالک هو لسوواکک خطمو راهعاقو نیشنهاشو یلنوک انوک رصقو یللاثم طع

 لروخا یربقو یرتنع لطصا ددعتمو ییهناخ نامهمو لار "نادیم نوک وب

 هل رانزاخ تامزاول راس و رمشو ناصو یلروخا ناردنحو نالفبو ناسوماحو ناواکو

 یکم هاخ سرد یدحسمو ییماح یضام ناطالس هاکدنعم و ردرلاس 39 شلوا هتسارا ۱

 ناخ ناشیذ ناشیورد هدورو د ییارس نامهمو نادیم نوک انوک و یماج رو

 ناشیورد ٌهناتسا ناتسمرا عاب رب لاثم رشمظع شوا رامعهلبارلایشا ددعتمو یرءهرخ

 بودا باترب یسهراوفو ناورداشو هقصفو ضوح هجو یسهاب و عا رد ناشیذ

 شلوا نز هلا یرااوح یئادم درجو یراتاح باراس همشح هح و یرلامهاح هڪ

 ىح را رقفو رالدورلنلو لود اب ناطلس هدنم نادم لوا یر ارل ردمیظع هافاخرب

 ا ید یک یتبسک یهالک ناغدزو ترک ی هرجا رازنخ یداو و لا قالوا

 رصت هلا رلد ررو ناشن ندملقا ید مکشمردنآ اشنا ىلع قنروخ رق رب"

 یروف ددع قرق هدنفارظا اسناح كناسز رەق و لالا زامل وا رب رج هلراماق و

 یهو یناقهرح مشی یناص یجا كرصق ویو ردیسهاشنیملوا ماقم هراقرق راو

 . دوقنم و كوکدم هللا راتو تربع ماخر نوک انوکو لوک موتمصوصف عاوا و یامح

 هدنفا رطا كسدمآ و هق و ردشمنشود یشرف یک یسیراکفدص دنه اوک مکر دشمناق |

 نوک انوک یربغو نوکر او هایسو ضایو راقوحنمقمع دن راقارطمطقاور قاطنالوا

 نوماقو سقف یسه8# ناوط یشخ و رس بولوا سم یاب ھه هلا راتمقیذ راجا

 رامانبشاقن مان یلوق هاش و دازهب مج و ینام كلرف + کا نملق لق ۶ زر تابع

 سلوا و ہلا رهاوطسا یقاص صم ناوک و ردرل زحاع هدمکح ماقلق ر

 هب هات بودا بار یسهراوف ناورداش ر هدتبم نادم و ردعنصم" و بهذم خاکر

 نانا نانه رک کزتففارطا ندراتزور نګ هدنسهعلرا تناح و ردنمنم

 عامسایرلاون نالا شوخ تامغن نارازه رازه كرانابلدنع نوک انوک هرجا ناتسلک لک

 رب لاثح و رس یتسوا كرصق دابا تعز و و رووا اشا هلج یراناتبمرا بول

 0 ار ملع» ر شوا الظم هل نوتلا هرزوا نوکلین ق یلوتروا موشروق دما رس

 و یراهاشداپ فلس عییچ و زریدنلهریخ نیش كیا یسهشعش ندرب قانق رب را

 لويو دا هومن ووآ ناطلس اب نامع و تبالو نابعاو الکو و ارزو تارا بخا

 بس ۷ ۱۷ تن



 ٍ یس همانتح ایس یلج الوا
 بس سس

 هحنلوا طول هجم رم رهن هدنبرغ یلاخ [۱] قلتمرح ان ندنسالیب یلاتشومات هردوبو
 رابک كركج ملا باذع هدر كلتعاس [۳] یمرکی هرک یمرکی زوب [۲] رود هردو
 یجنهاش كهاشداب ولتداعس ردرااق یلاوو نهاش یرلساح ییا ردقو لو یربع

 امدا ندرلاق هلرادنک مکرا و یرلدایص نابهدد هقشاب هدرلاقوب بولوا دک یسشاب

 دا ی  ندنعودلوا هرد بعص ردهاک اشا راردبا دص ندی رل هاش 1 یرانهاش بونا

 بودک ندا ردرلهرد روم تمینع اما رولوا را ر ربپ هک هک ر

 لمتف هرو نرم ۱

 یهرانم رک راکو مرا راو یماح ا رول ناملیم یوروا زاص دع قرف

 دم ندا ردمظع خایوف رادههاس لاثم مج نااخ یسەعلرا تاحو دین و تماعز

 بودک تعاس ۲ هجترانک نداعم رهن

 سابلا هر

 و 3 یسهرد ندعم لوا تعاس ےس ند وکو ردتماعزوینوک ناملسمرومع»

 ااا نامع ترضح یا رف هک ینمیابع لا زی یاب صو

 ا ردم ینمب اینغا ناطاسو ادک و یاب یادتقم و ابع لا قیرط یاوشب

 ۱ یسهفیلخ یو ۳ یحاح ترضح تا ذلا یرلت رضح زب زعلاهرمسسدق اا نامع ترصح

 | ردشلواهدادرارق بودیا یوم نکسمهدهدوپسم اکو بسم یلاخ و هدد رصع ۰ . ردد رلارقف

 | *رداهدنرانک یسهرد ندعم روک ذمالعم هاکرد ٌهناتسا و الاحهلوا رظانو رضاح راته

 | ۶ هدزدا رادلوصحم نمز زود ر هدنشاب راب رز هدنفرط عاص كلوت کيد هن هش

 | یداهد یسهعبرا بناج وهاك هریسم ر هرجا ناتسیوروف نهروک نوک نان ایخ ناتسخرد

 | شیلک اب هلفلوا ددع رب ویو( یرکی زویترود ) ] ترود : ك [۲) قلنمرخ : 1 ۰
 رو  ةردو) دوخاپ ( رود هردو ) یسورغود .نامزوا هسا شیلک اي و رک | ردنکم هدیوا

 | یا هتکس رب هدنلباام دوخای رد ( یرکیو ) دضقم هم ردا نظ [۳۱ (م) ردنکم قلوا ( هلیا
 | یعب رولوا لصاح ددع رب دعبتسم نوجا تعاس هسرو وقوا یک ریلپدبا برض هسخو :ردیلع وقوا

 مدل رلهخسن ك س [4] (م) ردیپیدب یفیدلوا شیلک اب هکر لک, مزال قمشالود رب كلتعاس (۸ع۰۰)
 |یوامد : سا ه] (م) ردشما هکر ح هاینوکس كفاق ,یجنکیا «ۍرسک كنون. یرسک« كافاف .یجنرب

 ( ردلاد یفرح یر )



 یادم باش

 [۱]یلاسوم رلارقو و ردهدندودحیغاحنس نمرح هدنتلایا یییامور رلا رق ددعییاو ۱
 ردراو:یرانامزک د وص هدع زو هج راود یسهزد لدم اما ههر ٩

 یرک رز بش ندعم فصورد

 ردمیظعیاشام رب کراقیج یشرابحموبق نوک لمل هدربزکس هرجا [۳]صدروک ذمو
 فلا راس بولوا رومأم هتمرافح بش هلخ یزالافا یرلارف هرفک ن

 ندنفرط رارادرتفد کردلام یربم هل ردرللکد رلملسم اما ردراملسم فاعم ندهفاش

 دنا سخ بودا مار هسردنا هق رس بش کھ ردمازلا ها لو ید ؟ردتناما هقشاب -

 راع وق نداشو د کر بولوا رز هت هو هتسبیاب هد دعم بودا ١

 [٤]ماشک قجاراد بوروس سا جرف هدیدا راتروع و ار و ا ۱

 لوانن نداشو ردق یسهناد دوخت کیا هشنراق جا نانجیمه هلامساو ردعفا تیاغ ردنا ۱

 یهرو هما لامعتسا هرزوا ترثک اما رولوا عطق ادخ صاب [۵] یاس لاهسا كدا

 هتسد یراهموک بش هدر هم هرجا هردو یتح رارق یدروق یددک رو هل اما رازوب ۱

 رمسا [5] یرانارب هلخ ندنعودلوا یندعم بش هدهرد و رورود یلیغی بولوا هتسد ر

 قولخرب ندنا ردا نایرج نوک ینمرق یک از ,ج ٌهداب هدیرلوصهلح بولوا [۷] نزک- و

 بودا نایرح هل ارلوص یربع نوکیا رردشرو نزغا هسناشون لاس زمنا شون ادخ |

 هج اک ه رشط بولوا تسم رس ۾ هحیللوا لخاد هن وض تشوي رانا نلک ۱

 یوصیلاتشومو یس ردندممو و رولوا یرلکمسذم ذل اما رازنافانک بودا دیض یتلخارق |

 وو رولوا طولخت هدنبرق یناخ [۸] قلتمرخ هجم رهن هلو هنردا بولوا رت یسکیا

 کراراقروق [۱۰] ندنرلوص ندعم [4] هغاعا ینشا رلقلاب یربغ وراقوب ندنواوص ندعم
 اتش وم عردنایخ با ر راپا ندالت ارز ردقوچ تباغ هدنیوص یلاتشوم رایقام هل

 ردزلارق نادابآ و رومعم یناح یا رارد یوص ندعم هنس ینشا ندندعم راررد نوص

 هکلب 11 هرد [ 4۱۳1 ینوص : {EY قد اید ( قاتمۇ ) ) دزو رطسز ]٩[ و
 (م) ردنگمقلوا ( یرلتان ) هروک هنتن] یرلتوا ٤ك [4]|یاف : [ ه] (م) ردللوا ( مآ سک 8

 ندنبوص 52 [*۰] ةغالا :داس ]٩[ لنمرخ : ط. یلنمرخ: كس [۸] نوک رجا : 3 ۷ ۷1
E 1۱ ۵  



 یمهمانتحایس یاج ایلوا

 وب اما ردرافرح لها ملسم یک یزرد و دنبلعتو رر یضعپ رونو فانصا هنوک ره راو

 لییسیانما راو یناخکیا هلح و رولوا هدنفرطوشراق كنوق بویلوا نک اس هدشوراو

 بآ ر ییا ندننامز رفاک ان هدنادم یهدنک وا رلناخو ردرایبسح یارس نابراک نوجا

 یلاها هل بولکچ [۲] یبوص هللا ریحتز [۱] هدمهرعم کراو یسویق ررو ناشن ندنابح
 نذانایرج هرجا رهو یرانوک شق ارز راردنا ناشطععفد بودا ,شون ندنا تیالو

 ءدشوراو وب و راردا شون ندنا بولوا یسا نامز لوا ویق و بوک ود اقمیطضا رهن
 هند اح قرش ندنک وا وقو هدعل ردفلکم یر اما ردراو یراهسنک وک د چوا

 ا روع ندالرسج جاغا مدا ارزو ندرب چوا هرزوا رهن روک دم بودک هرجا وشراج
 عاب هح و لټ رک . دز + هج ( ناملسم شوراو فصورد ) هدنفرط وشرق بونلوا

 هدابش و درک ا والا لابش یارو اوچ مساو انب رک راک ینافوف و یناتحت ییهشدح

 عماح ر هلم و هلحم ر هل ردلکد اب اف ویو د هک شرق رد راد ادیاخ

 هلو یسهواز هح ددع کیا هل ردهاکدیعم یلوئروا تمهرک اپارسو یلهرانم "رک ر اکو
 یا ددعر هلمح و وا ددعر هل و کد ددعر هل و یرلهرخ تاوهتحوسر

 اما رداسز ُهطبر نریش كج وج وک ر قو یش یربغ راو یراناکد ددع ید نوا هلمجو

 برق ) ندنا ( دووانرا ٌهیرق ) بودک هنفرط قرش بوقلاق ندنا ... ردرلاقنع یقلخ
 ندنا ( یلهتحت ینشا هيرق ) ندا ( ییهتخن وراقو هبرق ) ندنا ( انیورج

 لدوترا دوس هرو ِ
 اند کدر کردیتماعز تسپرس كکب ناهلس هداز اشاپ دمحم مظعارزو یولوم هجوق

 . كراعاد هنفرط لاش یرهش هلف نکردبا روبع یرابوک وب ردبوک رومعم یلجابو غاب و
 هل رک رارق نادابا و رومعم هڪ هقرش هس ندا ريټح بولاق ذرا

 ]شاپ برق

 رج 0 اشاع ینادخ ص تحرد كيب زو « اا تبوقح بت ا

 | :دل«س [۳) یبوص لبا قرتیچ :ل [۲) [() ا رد ی
 ساباب

 ی ا ج

BERSERKER N e 

7 

۹ RRO ee 



 یمهبرق یدرو یجوآ

 aa 5 3 د

 یدرو یحوا هرف لزبم

 بویلشا مارحاو هک و اع یراراک ردناکورو دیحوتلها یتاخهلح ردو ناملسم

 تمس ت لا را و یرلهناخ ددع ىللا قرقو یدحسم ر و رازنلفافک بودا و

 ندا نایرج ندنجما یسهصق ]٩[ هقاعناطصا بوسشا یمیظع قالب ر تعاس ۱۳ هلامش

 بوک یرلارق هدنزانک رهن ۱

 یهسلک هبرق رم

 روک ذمهنب حایصلایع ندناردتماعزهدندودح هقاعناطصاو ردیوکهرفک وا نسکس

 [۲] هدنعاس ۷ . .. كراوک ود یرللعن كراتا هرم راشاط براص هنراتک ره

 ادمداعصا اع تربع هماق ینمی اش رهش فاصوا

 نودک ام ندا انس نسهملق نودک ام ٌهلفناوناینخروم لوق رد ... یسیستبس § 
 هدمن ردرهایو اط هدرا هایمان زنا الخ شم یارت ال نرو ات

 بودا حتف ن هب وردا لوا دام ناطلس راک وا یزاف هدرا :.. هثس ا

 هلغلغ یرهرفک اقمینطصا وب هدکدتبا حتف یخد لف ٌةينودک ام مظع رهش ندنا |
Se یناقینطصا علق وب هلا ناما بودا هدهاشم نرلکچهبمهرتک تقاط همالسا ٩ 

 ناخ ناملس هدنتلایا یییامور هرزوا یر رح ناخ ناماس الاح راردنا لست هسو روا یزاغ و

 هبلف اما رداضق هلیسهاپ ها یللا زو ردک اح یلوتم ندنفرط یرطان هلف بولوا یفقو

 یر و یو اک ردرلارف ناداباو رومعم هاب قرف یحا ربا اک
 یرلهرامو یسهعلق هدنناح لاش هردو كالتعاس ر ههلف ار ز اردو یرادربس ا

 قاحما ردهعلق باسو بارخو نار ور هدد راب ر یسهعلق اقمیئطصا و اما زوسرول

 ردرغصو قمحا یرلساپاپ و ردریغصر د یلتمهرک رب شلاق یساسلک لاثم هلقر هدنشاب رب .

 لدهسد هعلق نار و هدنفرط هعلق رهن ندبا نایرج یر ردشوراو ددع ییا رهشوب اما |
 بارس یییلوح عساو یلوتروا تمهرک ابارسو لنحو لعاب ددع زویحوا هل ردشمراو ا

 یراناکدیرادقمزو هل ردانعر هبصق كو ر قون ناملسم الصا رولوا نک اس راورفک؛ ]

 هدتعاس ۸ : ك« س (۲] هقامنطصا : ك [۱] ۱

 هد دات ی

  ۳شو 5

  ES aa eیا را



 ع یس همانتحایس یلح الوا
 سم

 یماغا جارخو یسیرادرس یرج دیکیویسیر ادختکه اسو یوادجابو یس ا بسلحو

 ردقوب یسیدنفا افرشو یستفم اما ردراو یسارق هیحان هراپ زکس قرقو یمادختک رہشو
 ۱۳ انسلک اک یلکمو رونعم "یاس رک راک ینافوفویناتحت لو زوا تعهزکددع * هلو

 ددع . . . هلم ردرلانعر توس نیمیلهجاب دمارسو ینزورو نشنءاشو یلوق ه رو و
 عماحددع ... هلح ردب راتالحم مد رفت برف رو مورو راغلب ددع شو ردنیملسم تالحم

 ز كلام ههرثک تعاج یماج . ۰ ۰ هدنجما وشراح الوا ودتارمابحاص راک نابعا
 زدم راتک نل ددع ... هلح ورد رلت و راهاکدنعم روم رداسز عماج یه زانم دما رس

 ۳ تب د رها E O را

 .eo . ردناقرط بابرا هاقاخ 0 2 ا رار هک

 ۱۳ تب و ادوس نارزا ناخ ودعا 0 وجو : ردنا تحار ماخ

 دلع... هلو . . . ردقو یاتسزازپ رک راک اما ردناعیانص لها ناطاس قوس ددع
 ابا و ۲ ردات ناخ هلا لبس دده : ۰ > هلو -. > زفاوح ا اش

 یرلهدومتاسو یناربلد اع خودم یسهوبحو ینوبتیاغ ندنغودل وا فیطل یساوهوبآ
 یراناتسو كشمو رانانج هضور هقدح ىلاثم مراغاب هدنفارطا ددع . . ۰ هلجو راو

 غو كسم ینوتتهلرتو ندنناحودم هلجو ردرصاق ناسل هدنفصو كنور یه کراو

 مان و رق كن هربتو روشم ارلجو رولوایوتتو كسم فیل ندتناخد هحیکی ؟ردیلهحار

 E الا زوو زو یرلکج هب وک و رق یک یستسام یرهش یتسامرک كاج وج وک

 قوڭ حضم هاب وا هدضرا یور۶رولوا یرلکج« وک هناخسسو یراقج عز [1] زون

 Eo یساملاو زالوا هدراید ر کرولوا یرلکحلعم باک یسحکپ وا بوضغو یرجو

 طی رخ كراصحیمد هرو رهشو ( هرو کنار منم حرشود ) ردحودمیخد

 ما ردا نایرج نافروا ره ندنرلدهرا بولو" بیرق ندلزتم ییا یرلامم ام بولوا عقاو

 لوااریز توت هر الو [۲]هدیکمو یتشا زيت نال عو 2 راق | بی رق لهش هنروو

 نوما E ندتمسیربع ر نجما زمکیدروک هلم یراتاصق وارق نالوا هدرللو

 ۵ بوشآ یرلغاد بعص یهدنفرط لاش بوقلاق نرو بودا هژزآ نرالو [۳] هلق

 ودا روج ا ن ا | هد

a 

 س ]٤[ هبلف :ك [۳] هنجاهوک :ك [۲].[رديفرحو زمءهطقن قرح كوص] رونت :ك (۱]
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 تالثم هصو فص ورد

 یللا زو و ردقلاداووو دک یعار وط ردود دو رد ۰۰۰ یس همست بنس

 یرادجابو یسنحو یراو رس یرجیکیو یر ادختک ردارق ... یسبحا رداضق ها

 .[۱] رد ویعممسا هححسقوهجانف كعدكينم هرزوا برع ناسلما ردرا و یسادختک رهشو

 نیمورومعمو نرش رر یلهابو غابیفاص هدر یلهدو یلدرد رب یاتس رام كنب رهش نکل

 عیساو یلانب رک راک یناقوفو یتاتحتو لتمهرک ددع ... هلم ردنادابا لاثم مغ ر
 ... هدنجا وشراح اما رد ارح ددع ... هلو ردرلتالڅ ددع ... هلح و رد رلنادهباجک

 ردراعماجروشم ...ردراونا رب عماجر كلام ههرثگ تعاح یورانم دما و 9 6

 نالاط هسردم ددع ... هلحو ... یدحسم .. الوا ردب رادجاسم هل ددع ... هلو

 اف وا ردناسح ناص ملعتلار اد ددع ۳ ملت و. ... ۱ ۳

 یرلمامح و" ا یماهددع...هلح و... الوا ردن ابذاح یا رقفءاک هکتددع...4)> و...د

 ددع...هلح و ...الوا ردراوینارک ادوس ناخددع ...هلجو ...هدنحاوشراحالوا ردقوج

 هرجا امزهطبرو (كالنمهصقتالک زمکنا رمشهعرد) ردقو یاتسزاز ام رک راک هار را

 رونو تنمیو تمیقین راعاتم تمیقیذ ی بورود مظع رازاب یلارک تیعقجرب_هدهتفف
 ندتما یاحلح یحابص لاح ندنسهقاط كورواما رداوعو تمدخ لها اخ ایز

 ب هللبداسلا بودک تعا ۱۷ هقرش باج , بوقلاف ندا ۸ .. ر كك
 هع بولوا راوسساهاکوهداب هاک کر اشا نسال ( نییرص ) هللا رالبو رللو فوخٍ

 راغلو رومعم هرجا قلناقلابو یلال ر ( نيب رص ُهیرق لزتم) كركح رلانع و رە 1
#۳ 

 ا اک یاس ف رط قرش هن ډا ږدم اعز تسرب ر یک سس ا ا یک کا ھا ی

 بود روع كرددا رلاشام ی ربعو 2 ر رلار و نادایا و

 ی

 یاس ام

 حس سست

 [۲] هنر و اشک دون رم ھو تافا وارد

 0 یسضاقو یسلاو تولوا دیک یعاحنس e زا یسهنمسآ هح و

 تشو) ربع هدهسرعلک ( 2 وینم «تبنم) ل وعقم مسا نی ردصم (ثات) هدننزو (مع) 1۱1 1

 رفقا نت ار مرلنیپد ( كينم ) فلوم هکنکم . رارویناللوق یتسهلک ( كوين ) هدنماق

 یمسق رب كنسيلاها ىلا مور داش وزا تی اش اف سرا ( كينم ) هلبا ( كانم )

 ٤ ك «س [۴] (م) رولوا ورغود ی-هداقا كفاّوم نامزوا هسرلروسد ( كينم ) هدنرب ( كالنم )ا

 [ ردشُمهکرح 1 كنار « یرسک كنات « یختف داواو ] هنرتو
E Ya 



 ی ریش ناصبلا
 سس سس

 یسهناتک هسرو بوتود یناهج یلهاتسک و یتلجاغا هرقو ناکروک و دلپوهشمو قاوقو
 ندننلقوح یرلهرفک یمارح قودباخ هدرلعادو که هنر هراتالو ها یسهومردق

 ردلکد رام ردقلوا [۱] رلترویو ندنراقدامهلوا نک ک اس رامدا ضرع لها هدهیصقو

 لیلخ لاکن کیا یسیلاوهیفاص ٌهفوص هلزعدنفا اشاپ دما كلم هدنرات ۱۰۹۲ هنساصوسخ
 راکش یرفاک دوداح بولوا حالسر هللا رلایاعر ددع كس نوا هراعاد لوا هلبا اغا

 رلهجرومنیو یلهلباطو رلهجهرقو رانغهردق رغم ددعیالاقرق هدنوک هدراغادو نک ردبا

 یرادقم یللا قرق مو رم كرد رباك ین بودا راراکشو دیص رلناشواط ردقو و

 رد 19 بودا و a !هرفک هل | یر روز و یرللوواد ید نرارفاک قوداخ

 هد رهش هبفوص و هد رهش وقایصو هدنسهبصق [ ۲ | هس ردو هدب رهش RE و هدنسههصق

 یراعاد ے رتپو لصاما كدنا رلازغ نودا باص هشوک هشوک هلج یرفاک نانلوا دیص
 توب تسدو كسرهو هدو و ندن راغاد ناملا ات یحوا ر کرد رلالاب هوک امت ربع ناع

 یمالم [ه] قوطس و ندنسالبهیایو [ ]ها و [۳] هر و یرلعاد هجوقوندب راعاد

 ثجهرفو یال زوریسو ]٩[ یلناحنسو ندرلعاد چ رتپ و ندی راعاد كنهلرو
 u نابهر لنج:مدنسهبک راو "یرشآ ایرد رول اج راغاد کهدنسهسک |

 ها هوک ن هال لوک اس هدمورضراو نع ور سوا یت راو ا نزاو هثعاد

 یور ندلوق یدم هجنراو هلاتسدنه ات ندناو هدنواهن هوک و هنوتسی هوک دنوامد هوکو
 دل رانوب رد رامظع هوک ارخ مص .ددع 5 قرفزو هلم ؟ردرلالاب 1 و هضرا

 ناف ز ... دروتو و ارو لاو داس ةو هلا برن هیدن

 یور کردراعادولوا دارم نددیلاقم [۷] نی قم لها كر دشمروسب ( ضوالاو تاومسلا

 € رد ول هسنل وا رظن هل  رظن ناعما هک اّقح لا ۹ شش ود راد لاقم ]۸[ یدلکهضرا

 ا یالوا رقح بولاق هدب ربح مع مد هدد دروک نراهوک یربغو نرلعاد
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 س ر ۲

 بودک تعاس ۷ كرجحا بویو كرهحوک بوتق كرهدا روبع رلارق رومعمو كرك

 ها : س [4] هنر ا هنری : ك [۳] هسچ ود : ك [۲] هطبرو : ك ]١[

 ( رض لها ) دوخای ردهلضف یسهلک ( لها ) [۷] ىل ناجیس : ك [1] قوطسا : ك [ ه]

 00127 ی ورغود ]٩[ (م) ردیللوا ( ىمي دیلک ) یسورغود [۸] (م) ردیللوا
 ی

 ا

E ی یر EEE E 



 یسهبصق ¢. راپ

 كامهایمیس ملع عح و یرانازابزاب فراعم بابرا كنايندمیج لصاحلا زابهلکو زابقانحو
 ناکه دنناخ كراید یه هدرارازاب یوشراج و هدراتامخ عیج بونلوب هدا رک تمهو یراانزدلو

 ناریک یتشوک ناولو یرلناوزغ ناحادمناکحضم نارمشق نابرطم ناصاقر ناکدنزاس

 هلسیراناز نات ناکدسوک و ناقداصو ناقشاعو یرانامز بوح نارلد ناریاد نارادناک

 لی هدرصمو نمروک ینو ؟رولوا ارک تیمج رب بولوا دوجوم هدنسح رازابو هل
 نرلدولومقوسد هار اخیشلاو یودلادحا دیس خيش هدننرق رصمو نمروک نمیسک
 كنلاع تیعجو نسهعد مدروک یش قوج بود دوجو یانفا هدناهجو نیمروک

 هسک یههدرازاب هناخراکو لصاما ردیهاشمزراخ زورونزوربفزور یرازورو ردقیرهحیک

 بولیرا ندشابو ندلام هدرالو ی بوق بسک و راک یا هسیا یدنلوا و دقت

 ر هدر تعجو بودک هنراتنطو یلطو سک ره هرکصندلاثم ییضا دیعو رلنالق یقاب
 داز یمداو مدا .هدنادمو ایا بونود هنامرکد شووص«ننوص. تنولاق هاو یا ا

 هللاا فراع ناه رداخلابخ هناخ راک ر ايدو ناه و ردقاح هل آ تربع وذ یدیمراو

 ياام ر رکح لا ندایند شالا بوک ۱.:یخد هدلحم و. نااح كايد یاف نالوا
 13 ] تعابس یزد وب بچ رذالب وز مدیناتس رام کردناهج هاکناربس هبیج و هیرض

 یلکینالس رد وک رفاک [۵] (وقجامهیرق) بوداروبعیرارب یلناتساکنح و ی نامرواهنفر ط هلبق
 بودیکو راقو ال ر []تغاس...ه هلبقهنب ندناردراهناخ ددعزوب هلج ردیتماعز كناغا ناضمر

 چ تپ نرم بصق شیاتس
 هغا یللازو ردغلاداو وو یصاخ كنرزو یتلایا ییا مور ردکمد ...هدفرص نابل

 یستمو یرادرس یرحبکیو یر ادختک ءاس ردارق ددع نسکس یاو و

 زانو هو لتمهرک لکد رومعم ردقلوا یلهحاب ددع قرق زویکیا هل ردراو یرادجایو

 خيش یلهیفوص یسهلحمرب و ردیصاخ اشاپ یسهلحم ر ردهلحم کیا هلمج راو یرلوا یلوتروا
 تاو هتخوس ر هلو یدحسمر و ییماحر هل ردیتماعز تسبرس كناغا قطصم هداز

 ددعر هلحو یناخ ددع کیا هلحو یسهیکت ارقف ددعر هلحو یتکمرب هلجو یراهرخ
 ناتسلهوک ارز ردلکد هصق رومعم ردقلوا راو یناکد یرادقم للا هلح و یعامح تب

 رانحو ردشمکحرس هایم جوا یرلغاد كنسهمبرا بناج هلعالوا مقاو هدنجما ناتسغادو

 تعاش ۱۱۲ تفاس 6: |

 __ ۷ ۵ ٩ تست



 ياناس ىلج الوا

 ۰ ردقو یرازاب رتش هللا قمالوا هود هدنلیا مور یتحنا رونلوا تخورف رطاقو تا كيب

 پاتهم باتف | هجخ كيب هڪ بولوا یرازاب مدا ناو .ردواو یرازاب سوماجو رفصو

 ناهبورود زار برع ینزهرقو رونلوا ارشو عی رلنالعواو رازق هوبمو بوبح

 . لوبقم تیا رایرقو راهرق هدرایدوب ارز رارلا رلبرع هرق بولک رامدا كيب یللا قرق
 زو هح و ردراو یراوسراج یراقدلوا نک اس هدلحم رر كرانافانصا عی و ردرهلوک

  ددعتم و هدرلناکد یهدرب نالوا لاثم هملق روک ذم ران کرزاب عا كلام هشورغ كم

 ۱ [1] یارادو فابرز و بش و اسد هل بولوا نک اس هدراوا یلانب رک واک ییتمهرک

  هزورفو دجربزو نالیسو سالاو درمزو توقایو لعلو كن رسو هفیطقو سلطا واخکو

 .بایماک نهاوج هنوک كيب هاو كمسلانعو رهلانعو رطانعو ینع قیقعو وجاو
 . نح ُهناخراکن شق كسورناتسک هز ینور كنهحشاکدره بوق هتم نادیم نراهلوقم

 ٣ یرازاب ناخ یک هعلقوب ارز رونلوا تخو رف رلا نارک تاردات عاتمه بولوا لاشم
  ندراناکرزا اوب اما رراقبج هناکد یور نامیقیذ عاتم هسکه هلبا قالوا ر ظوفح
 ۱ یارحو راردا ارشو ِى هدنرلرداح و هدراناکد یک هدنسوشراح ران هربشط یسادعام

  هوللو كيب زوط وا یعرکی کی پولی راهاکرخو همبخ كيهع و راناکد كس هک هرجا هب

 ناتسنج یارو بوو ه رصهرص ران اپ هب اس هشوک هشوک ندرلما رحاو ندلکو رارداح و

 . كيبکلب ادعام ندنراسواکک خبطمو رلردبا ارشومیب بولوا لاثم رازهلال هلبا راتابخ
  هناخهزو و هناخهوهق زواحتم ندکیو ردهدلروج راباک نو نو راوزوقو نوق هدر

 . نامها لادجو اغوع بودبا كلتسمدب هدایز ندندح کردرداق کاما ردراو راهناخیمو
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 هل یسلوتم و یماداوی وو نیما و یسجابروج یفللوق یرحیکیو یساللوم یرهش زرس
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 ناماو نما تباغ راردبا حجو ر زعل بولک ندنقح كرلندا | غوع بولوا ناما هدي و

 a دا و رانادیم هسیا راو رثنازابزاب و زایهدعل ردش هدض را یور سد ر

 زابنسرو زابروزو زابهزوک و زابزروک وزابهساکو زابتروص وزابراموقوزابناجو زابیحارصو
 3 یتا اتش ورا ہو زاهدب ر و زابهلبح و زابلاخ و زاببش و زابهلق وق و زابهلعش و

 ۲ زابراحو زاب یو زابنومیمو زابوا و زابرمشمسش و زابربح و زاب ساطو زابحدقو زابشاط و

 ۳ و زابدعاکو زاب او زابضوق و [۲] زابراموقو زابنالب و زابدنک و زابقارطمو

r ۲[ یارد[ تكناب 3 یحتف كفاق و دنس هخس س [۳] (م) ردشلوا .ررکم : ۰ ۳ Ev] 

 )م) ردهدقل زاب مدنلکش ( شی اق ) الاح هکر دشا هکر ح

 بس ۷ ۵۸ تن



 یرباس نایلود

 یر وانب نالود [ ] یالحم | رنک: تاچ نوا

 یازف هاک ارح *ناتستخ رد هاکهرمسم ر هدندودح یاضق همورتسا و هدنعاحنس ...

 ناخ لوق هروب فرط درود لاثمهعلق هدنمز را نع ص رادل وصح عساو زود هدراز هلال

 قیرط شلوا حرط یشقن ےردصو یرلادوا یلانب رک راک ددعتم ییاقوفو یناتحت یک ےظع
 نادابا و رومعم مو ایا رس لناکد ز واحتم ا هله هدیراسپ و نا تن رلماع

 بولوا رلمیظع یارس هرزوا یراوق [۲] ردفقو . ۰.۰ بولوا یاس ۰۰. ا را

 پولوا نک اس هرلرکسع هدرایا رسوب رارادرس و رایضاقو راک یراثوک رازاب تیم

 یرلادوا نما قجانوق یناطلس رشع نالوا لصاح ندرازاب كرلنما و راردبا تموکح
 برع و مور مدآ ی كم زو هبازفو هدنمسوم سا e هدلب ردراو یرنزحم و

 ندناتسکنرف بید ییجو ندقارعو ماشو رصمو اراو خلبو دنقرمسو دنسو دنهو محو
 هراس و هلبراناوارف عاتم یسوماه ران راحت ور نا راح می ندهبس ملاق لصاماو

 .هاگرخو همیخ كم هڪ هدرلیداو هرشط ادعام ندرلن رک هرازاب یوسراح مییفج بولوا حج

 گرولوروق یراجن ر زاب یودروار بولیروقندسالپ راو ۳3 رانا زحا هبلکو هاکرابو

 بولوا رب هایسایرد مدآ یداوو بولوا یسودرا اراد ورک دغا ا زدتکتا و

 یدوس نالسرآ و یدوس مدا و یدوس شوق تولا رلءاتم كوب كيب زو ه هرک هح

 یدوس نالسرا و رددوس تروع یدوس مدآ و ردهطروع یدوس شوق رول و یو

 یسور وای مدآ و یسهطروع یشوق هود ندنعا ون اهطروع يبح رولو یخدرانآ ردناحح بارش

 تابصق و ارق عج یرلنوک رازاب لواو رونلوب یراهشوکر کج و یسوزوق مدآ هروک و

 بولک راثیغابد و نیخاطو نیزابخو اورم و تالوک اماما عیح .ندرارهش و

 ندمدا ی بولوا یسودروا یرکسع رواج نوک انوک رلناکد كی ه هلراهمخ

 بورود تبح رازاب مرک امرک هحیک قرق قلو قرق بولوا و یزوموا زوم وا

 را راتص و هم نرلعاتم لزک هم رلتروع تح رونلوا تخورف ندعاتم یابیشا يه

 ا ر لامس ترمشع و شع رامدا هع و بولوا كلام هنوراق لام ا تی هح

 بولوا هقشاب يرازاب نویق هدارک تیم و قح رولوا جات ههدچ و هڪ ر و

 هح هدنرازاب یادم تا و رونولوا تخورف یک و ۱ 3 كم زو هڪ

 ردیفقو : ك [۲] (م) ردیللزاب ( ىلع ) هليا مالرب 1
 ۷ ۵۷ .تس



 : یوو ... یدحس . .. .الوا ردن رلدحاسم هلحم ددع ... یسه و ردرلتو

 ۲ ۱ ۰ دان ا ددع یسهحشالوا .. . هسدم الوا ردنالاط ةه راش دع

 ۱۳ را ی عا او رداع لآ هك ةدغ ۰. - ینیراب و
 : یوسراح ددع 6۰۰ یسدنالوا و ... ردات نشور یعاج ... الوا زدرلناتسلد ماه

 ۳ ردراو یرلنا راحت لح ید یوم و ... ردقو یاتسزاز اما ردیاطس رازاب

 ۳ رح و ناوه و را ... ردراو «فخ دنع ېا قوا یموماهو تب الوا

 | رولوا یراازوک باتفا هم مادنا مس و تسرد نت و مارمر و فیطل تیا یسهوبح و
 ۳ یوم رک کرد رلناتسوب كم ناطیع نانج ددع ۰ یه و غاب و

 | ناکدنورو هدنسا یارس نابراکددع هل یسهناخ نامهمو ... ردنابهار رود دمی ددع

 | هدنجا چرا و. یرلادوا رکب ددع ىلا هل یسهلاکو رلابرغو . . ۰ الح راو یرایسح
 ۱۲ تن یسوکی ۶ رواوا رامدا عیانص لها ینراعم برا ندنبرفاس» رایدلا بیرغ

 ۳۲ رو یحاص لا تعاطا و تنس لها ندتمآ یاحلبم و ردههاط زوغوا یالا

 1 هنرازاب نالود بتویقود ابع ضاس یا و راک كتقلخ یساعج و ردراو یرامدآ

 چ قاد غور یساتما و راجل ناما رحاو ابع فبطل اما ناردنا:تخورف بوروتک

 ۲ یساتلجوراردپا تعاط بولوا هک ابوك, ام هجارف ابع یک دوس ضا

 e ودک اب یرلفاقوص هلج رو رظا هرع فرط و هونج بناح یر لزوب كسرلوا

 |8 !اویماعطالاراد ترامع لک ام ددع ییا (یساتماعو) ږدلکید راچظع تخرد بام
۶ 

 رهش تایلک زیکننا یش هه نقل ید یسابراو یادعو كننالوصحم ( یساهمهو) ..

EE») # doeورتا رش یاب وم روق دېش ناکت واف 
 اسب هکټ ال وا ( هع 

 امر بولوا ندناتسهوق یاملع ( یدنفا یهوق ) و ( یدنفا نادلو خیشلا ) ترایز
_. 

 ۱ هربتعم تعک ںی زو هڪ شمرارد یدنفا یهوق ندنکیدسبا نج کت و طفح ناتک

 . یو ) ینفیلخ یدنفا یلاب یوبفوص و ( یدنفا زیزع ) ماه ماما و ردراو یراتافیلأت
 تراز اما ردراو یراهاکترایز م اشم زو هح ندمارک هنعا یخد و... و ( یدنفا

 ۲ رهشو دنا زیزعلا [] ةر هلااتسدق ردرلماظع ءالوا نلک یافا روهشم و زمکیدبا

 3 ندا بودک تعاس ,..هنفرط .. .ندرهشو بولا رهایسو قفررار و بوشلعاډو هلب راناپعا

 مھ رسب : ك [۲] كورو : ك [۱]
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 ی روش هوروتسوا

 نوجیکنا ور ندنامز لوا راردبا نفد هدنراونارب ٌهبرت هدنعماج هحیلباقیسا بورنک

 ندتخهرکصندنا بور دوا ر بوشپاب ... و یسادختک رایج وق ندنفرط ییا كرلبا

 هجهطنایا مالک لصاح ردشلوا نوناق كمرود وا هرابلا یی نوزوا ر شعا ینشا

 روهط هلح زونک زومرزخ رات [۱] ینعی دزایورام هرزوا یسوف یسهعلف هج ورتسا كيکكج

 اک اخ یعاحنس ۰:۰ هدتتلایا یلیامور یسهعلق هحورتسا و ( بناج نزا ) یدسا

 ردرلارق ددع ... هلح یسهیحا و رداضق فیرث هلسهاب هلا یللا زو و ردتموکح

 یرجیکی و یر ادختک هابس و یفارشا نابعا و یفارشالابق و یمالسالاخیش
 قالوا ليا جما اما ردراو یرادجاب و یسنحم و یسداووو رهش و یرادرس

 هرفک سولترام راغلو نکل ردقو یرثتاره و یرادزد بوتود زو هارخ یسهعلق هلا

 هرق یلهرد ےساو ر هدنتحن كنالاب لت هتشپ رب ( یسهملق لاکشا ) ردراو یرلرقت
 ا ا هعلق یدادش یان كنس ر ینالوط ندسمم لکش [۲] هدنسهرا

 قاغا بویوا راید و راد هدنجما بولوارادهنخر یرلرب هح بولوا انب هنهک ورب ندناو

 بعصرب هدعدق نامز رارولوا نک اس رانابوچ هرفک هلبا رایع و رانویق یرانوک شق
 *... ردراویسوبق چ وا و ردمدا زویجوا كيب کیا یعرج شم اهعلق مکحتسمو ناتمو

 هدنلامش كتى رش زرس :بوایراو هدنصق ا لس ندقانق کیا هزورس رهش الاح رهش و

 نیرهش و ردرانق ید امارد و هنمز اما ردشلوا عقاو هدنونج كن ا زر و

 فصو رد ) ردرلشلوا مقاو [۳] هفاسم ندهلحیم رر هدنسهلق كیهحمورتسا يارو
 و یلهرد یلزباب رب بولوا ناتسرام رهش نادابآ و رومعم تیاغ ( هحورتسوا رهش یتا

 اما ردمظع طابر یللثم ناوضر هقدح و هحعاب و غاب هلمج ردشلوا عقاو هر یلهد
 یا رک راک ابارس یناقوف و یناتحت ددع قرف كم ییا هل رذقو یسهملق هدنفارطا "

 ددع.رد ) ردرلاسز هناخ نادابا و رومفم یلوتروا تمهرک نوکلعل هلح تاق ردنا تا

 ملسم اما زدراتالحم ددع درود نوا یسوق ۰.. یارس ۰۰.۰ دلم( تاوعا یاربس ءامسا "

 یسهلح ... الوا رردک بولک ردقو یرلهرفک ینمرا اما ردرایدوهم هلح رب رد راهم
 نالوا مولعم .... ییماح ۰ ال وا ردنارح ددغ ىسك ويو ویو

 ) شزاب بوزاق ) هروک هنلکش كنتم ] ینیدزای اط. یقه وزا س (۱)

 دفا لز زز چر دنر وک س دمر فنار )ر یو
 : (م) ردبسانم یسلوا

j EEEتو  



 یسهمانتحایس يلج ایوا

 هلا مایا روم هدعب ردققحم یسالزای كنرازومر تاک هور یر ناسل هرزوا یوق

 ۲ هدنرورکت ناططسق مور تسد بودما لاقتنا هلود ندلود هج یسهعلق هج ورتسوا وب
 یرلودنک تاذلاب راک ا بودا عامسا راکدنوادخ یزاغ نناتسرامم لرمشو نکیا

 حتف هعلق سوروا یزاغ تسد بودا رفس هرزوا هصوروتسوا هعلق هدنحرات ۰.

 بولک هدیرلودنک بقعرد و ردک یسهدژم هلیحاتفم هراکدنوادخ یزاغ بولوا حوتف
  یسهشاط كارا یرلطخ زونک زومر لوا هرزوا یسوبق هعلق حتفلادعب راروللو هدنحتف

 1 هنمسا ید ك.هماف و ندنعودلوا رلطخ هور یتسوا لوا بودا علف ندنتسوا واق

  هصوروطصوا طاع ندهموریتسوا الاح رلردبا هیمست وند ( یسهعلق هور یتسوا )

 بورتسوک هناخ دار ناطاس یزاغ یشاط لوا هلبا تبسانمر هدعب رار د هجعورتسوا و
 ِ هد زعلا مرز N هدا حتف هعلق وب یع وا ناععر ما كب دام ندرلیدمم نامزر »

 ۱ یف كنسلق هللدخا » کرارروب [۱] هدکدنا توالت یرادطخ ود « هلوا دیهش

 مدل وا دیش مهدت الح هللدا اما یدلوا رسم هدا ص رقحو هرزوا رات یعودزاب

 [۲] ریغتم شلزای لز ونک زومر لوا بود « هللاالا بيلا ملعيال باذک محم لک

 زورانبا لآ مایا رورص رطتسم سیم كبس لوا الاح رلرنار, ههشوک رو یشاط
 ظفح ود ردزونک نونف موم بورک هدنسهعلق یسق ردس هنرللا كنرلنابهر

 . هنس لوا دام ناطلس راکد وادخ یزاغ هورتسوا ناف لاح تقیقح هدمب راشعآ

 .ددع كی زو هرک ید بودا مظع كنج [۳] هللارق یبشلس هداووا سوق هدنخ را

 بودا اشاع ورس یرافک رادم ةشال یرلودنک بور ندغی نادند یرل !رانک

 | نکرد دح ود « ردراو كتمکح هدازغو ردکنس ترصن تردق توق لوح یهلا »۰

 | نسا كدارم ناطاس بوقلاق هرفک رب مان (ع) یلالبوق شولیم ندنجا راشل ناه

 [1]بولک نوعلمو اور ردنا دیش هروا هروا یاخدام هلیعاحم رحنخ(ه) بوت
 وا دیش :بوروا یناخ .دارم هرزوا تح هلیغاجحم نکر دیا سوب نتسد ناخ دام

 [۷]هتشروب هداووا سوق ینبلق كناخ دارم بودا هراپ هراپ یخد یرفاککالبوق شولیم
 [۸]هیسر وب اخ دارم دوجو ب وديا نفد هرجا هق 7 راک یرهن بالک هدننرق یرهش
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 لات ید )مردی نخ [۳) شقنم : ك ۷۱ لیا هدکد لدا ) 1
 رخ )۷( اا 3 .بیوشبا هنساق : ك (ه ۱)یالب وق : ك 03 (م)ردقحهلوا ( هليا

 ی ردبسانم یسلزاب (هبسروب) 4 )۾) ردبسانمیس زات

 دن ۷ 0۶ u تدور ۰



 یرہش هج ورو سوا

 رولوا شلوا هصوروتسوا بودا ر رح رلطخ هور رطس چوا یتسواو هکروت
 راطخ و هرزوا یسوف هعلق بودا زور زومر یرلطخ و هلس وق موج هام

 هدهموروتسوا مکحمان هج طنايا یداتسا ردنکسا عهدنو ( تبار تمَکح ) راف قاب
 زم راوت لوق ۳ ر رگ یخ ناتنل کرو رظس یا هرزوا ینوق هللق ی اب
 لوا رکم ردراطخ شما رورص ]١[ لی كيبییا هرزوا یلوق ناونس لماک داتسا ناتو
 تاہھ ندقاح تشد ندم_ ا و لالا تققح کارو یروت ناس اطر

 رہشر رلر د نایداد قارع :دنکنا ررلا 0 ۳ رفک هنهاشداب ناتسعاد نینسسارح

 موقو [۳] قانقموقو [۲] لاحدتل موقو یزکل موقو کز موق هدنجنا الاح راو نارو
 ندنسالب زربلاهوک[۵] رلهنسکمان قیلاقموقو [4]قیقموقو قوموقموقو لوغب موقو لونم
 كناتنار و و و رارولوا نک اس هدنرارامع كنايداد قارع نالوا ناتسیارخو بوتا

 یک حاتف ترضح ای هکردشلزای راخمرات هلا ناسل کروت هدنراشاط كنم راناتسرانم
 یرو و راطخ یروت هدرا صع لوا رد راخشرات ی سنت ترضحو ر نع ترص>و

 ,یامز نانو ردنکسا هرزوا یسویق یمهعلق هورتسوا و نوحکنا سعا راو شال

 ناکروت كروت یتح ردعدق هحهل کر ناسل لاطاتققح ]٦[ ردشل اب رلطخ هکروت
 ` .ناتسعاد موقو كارا موف [۷] نرارابررد بوتکمر ثكهاس تلاسر ترضح یرلتمس

 :کرلبدنا لوق یعالسا هلیوتکم كئرضح هل رلموق نانلوا ر رحت هدالبو یکزا موقو

 هدنربسفت كنف مش تيا ( مورلا تبلغ ۸۱ ) و ید راردنا تالک هکروت لوا لیب زوب هڪ
 .هاش كنش وه یر ه یک کا مالالا هلع یحن حو ترصح عزا ور هل وا ن رقم

 نوملف نک نننفوق رسم هدنزگدتنا تاک هعزو ناسا هرجا یک (۸) ۷ ۰ و

 یحاصناسلوب » هدنرلکدتبا لاوس وند « ردناسل هل وب حونای » راهتسکمان [4] مارهمو

 ردراشهروب تراشا وند « ردقاحهلآ هربخیست ٌهضنق هلغ رانا یضرا مدا کردرلن |

 .ندنغدنلوا تانک یر ناسل [۱۰] هرجا یک هدیجن جون کیدلوا مولعم ندنآ 4
 .یسهفلق هشورتسوا هلا کر ناسل قیرطلاب لوا هدنرصع نایناتوت ردا س

 e N e اه ی ا اس فا کالا خب

 ,قع وقوا (لاحهش) ی.هخسن س .لاحهنل : ط .لاح هتبل : ۳3 [۲] هنس كب یا : ۱1

 (راموق) [۰1] [ (م) ردنکم ءدیتلوا (قیتف) ىق : ظ .یبق : دا |: ] قاتف ؛ 2 ۱۳] را
 .قلوا (ینهلج)[ ۸1 (م)ردم انمیسوا (هلب رلرابرزد) [۷] رال اق ؛ ك | +] (م) ردبسانم قلوا

 (۸) زدبسانم قتلوا ( هرجا ىسك كني تو ) ۱۱۰] مارپب : ك ٩1[ ( ) ردبسانم
 اب ی رب ی

 ۸ - یسهانتحادس یلح ایاوا



 یم همانتحایس ىلج ال وا

 رادلوصح یازف ناتسنجو ناتسیهشم هتفرطزا روب هدتعاس ندنا بودبا اشاعت یخد ییام
 ِ بوک یرلارق نادابا و رومعم یلهجابو غاب ها هرجا

 ایان رر ده چ وروتساوهحم وروطصاو هور یس واو هور وتسوا
 ناوناي ماع خروم لوق رلود ... هدکنرف ناسلراراد .. هدنینال ناسل رار د ( هجهطنایا

 هلاوق یمیاپ ادتبا كرن هموروتسوا و هرزوا یرالوق ناب نتال 2م راو بحاصو

 هاب مکح هجهطنایا یداتسا كانو ردنکسا یلغوا كمیکح سوقلیف یحاص یسعلق
  كنانوب ردنکسا تیالو وب هدعبرد هجهطنایا یرصق هدنانوب ناسل یمسا هلیکمتا ان

 | یمانبو یرهش [۲] هطعسم ودنک بوللوا نیعت صاخ ههجهطنایا نالوایداتسا هلینامرف
 ۱۳ زاملوا تیصوتو ریست ردا ناغتسرامت رپش رب نادایآ و وونعه ودقفوا هلیغالوا

 مکا وطسرا لقع ےکح هلبوا هجهطئایا وو ردشعود یراشاطو یراعاد یرلانب راثآ
 خبات ناتو ودا و یملع لوس بودا نایع نسالوطد هداتش نونف عج

 ااو هسرلالو ناتسک رت رت بوراو هرهنلاءاروام اتو هتمز ناروتو ناراو ارام و

 کا ناناو نکیا را مح هاشداب ولوا ر ( هاشاراد ) هدمح راید "یخ رازولوا كلاخ

 رخ نرایلاها یتالو بودا البدنم راتفرک یهاش اراد هلیلیا و لها هل بودبا هلغ

 2 هنهازاد ) هدن رلیق هشتنم هدنس هل اقم یسهر زج سود ورەلب رللیا یهاش اراد و

 ..یراتخلصم وب راد یساضق هنهاراد هرایدلواالاح ندلجالوا بویقیهاش اراد هلحرب مان

 مولع تیاغ کیدتا لا یربدت و یار تامیکح هج هطنایا یحاص هجوروتسا و هل

 | رم یخ دص درف ر نفر ازه ر بهذم ییهد هذلاد رف كلام هرلاتتش

 وا ا راو هتن یعرهش هج ئایا را وب مش » هلیتوق
 « ردقج هلوا دیش هدزهلا مز یدلوا اما ردقچهلوا هدنمکع یلغوا نان هدنان

 بوزا هرزوا سرم هبشوک راح هرزوا یسوق یفرط قرش كنسهعلق هحورتسا ود

 ۱ چوآ ىلا نوجکعا ناییو نابع نسالوطد بوزاف هدرصم ةکس ایوک

 ی بس یادنک ) هروک هنتم ] یرپش یدنک لقتسم : 21۲1 ورصق : 2< س )٩(

 .قلوا ( هلاخ اراد ) ها زئاج لالعا رک ۱ ] هیهاراد : دل (۳] [(م) ردنکمم قلوإ ( یربش

 9 [ (م) ردتکع

 و زا



 یمسهیصق اودت الو
 توس

 زاساپاپ نالوا هدن ۱ ندلجا لوا رافوق یک سما یبوص [۱] یداک نوک چ وا ییا

 ابا رک | رلردبا شون بولا ندوصو بولک بونقب هدراوص یربغ بوراو نوک یه
 بودا هلبح راس باب نامزیحعلاما ردهاک اشا بی رس تر واقا نافهسرو هل تبانحو

 ردلمسمیتعیطاما رارداشوت بودرتک ندوصوم هرامالغ كو وک لابا ندعاقیرلودنک
 نوعمش ءامو هناتسرفاک عج ندنکیدتا لمع ردق یترش مکح هرک نوا هنا هقورب

 و و ردهاکهربسم بیر لصاما راردبا راک بوروتک راساپاپ هلبا راهموقموق ندکسع

 شوکت هدنامز یضعب ردارق هراب قرق یسهحانو رداضف ها نکس یسهصق او الو

 بولوا عقاوهدرب [۱] هه وک رب ینامروا و لغابویلغاد ر رهمشو رولوا قاحلا هنغیابضاق

 بولوا قوح یتووقو یسک هلا قلوا یرلجاغا قلرانرب یرلنامروا و یراغاد اپارس
 لتمرک یلوا یللازو هدنکتا رلغادو ردهحیاشاط یرلغاد یضعبو رلرولوا زبمس تیاغ

 یسایار و ایاعر یی ردقو یفارشاو ینابعا ردقلوا وردراوا ارقف یلوتروا زاسو هتخنو

 هجو دارید ردقو تنمیمو ردییع كمك سابل هرق رارک رلابع یک هقوج ضایب هلج
 نواو راردبا تخورف نرلعاتم هدنراس نالود هرک رب هدلی بویلشا ابع یراک و راغص

 هلجوراو ییماح ددعر هلو ردزوجوا تیاغ رارر و ههغاشمت شعلا یابع نشرا تلا

 جو ربقو هدمرطاخ یغودلوا یسکتو .هبسردمو یتکم اما او

 ردراو یرلقجاکد یرادقم یللا هلحو ردراو یراذاخ ددع ییا هلمجو ردراو یمام رب
 تیاغیرازق راغلب هوحم ندنغودلوا فیطل یساوه با و ردقوح تیاغ ی غاب اما

 كنبرهرفک راج و راغلب چیه مدتا تحایس نامز ردقو هدناتسرفاک میجو ردقوج
 [۷7هدلاخ تروص نکلردرلک ایا هدنلصا اما مدمروک هرفک موقكاپیک یراماعطو یرلوا

 اس قاس ,كنیراعا كرف هو ییج نالوا دوو رک اب نر کک
 یراشاب هلراتبد یکنرف كدنوهر ودو هراپ و هقابو شورو نوتلا هلج هرزوا یراوسک

 [ ۽ ] رالطمو [ ۳ ] لاخلخ هقو رشکیا رر هرزوا یرلسک وک هدنراندرک و ردن نج

 تربع ٌهبصقو ردن ضم یرایوم ین ةنیس هللا راتامسلط یناوا شوموک هاو رادنبو وزابو

 . [(م) ردروک ذم الصفم هدنسهجرت عطاق ناهرب ردورغود ( یداک ) ] یبوص لک : ك []
 + ك [ه] [م] ریلیقاط هغایآ لاخلخ هروک هروغم [4] هدهاظ : ك [۳] هحیهوک ك: 1

 هراس مزال ینرودوآ ید ۶ 1 رالظب طناب هدیسلوا ف كفر

 (م) زریلپب هيد ( رللص. »
 .تتس ٩ ۵ ۷ —
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 یسهمانتحایس یلج الوا

 او دنالو یاسبز هبصق فاصوا

 .هدنعار وط لدنتسوک یخدون ردکع دساپاپ وب هدراغلب ناسل [۱] رداوود الو یبصا

 ندا اس ادا یرمشو تح ردقوح یر رفاک راغلب روا یراناملسم و ردقلاداو وو

 با یادش یو سی ۲۱ رورو ونرو اكو نيل كلما اودنالو
 رطصنم هدنو كسایاپلوا الاح رار د اودنالو ههطبرو بولوااسم هلیمسا كساپاب لواو

 ۳ عاهسا نفاصوا هدنشنالو جاقساو هدنناتس رفاک نالاو هدنراید لدرا ا راو یمظع

 هرجا راسهوک رب الاح مدتنا اشا و ریس بورک هنجاو ا

 .u ملع ر رد ر يلونروا موشروق یراباق ابا سو یوق صد لاثم هعلق

 هدن رحع بودبا نهدرب تنا ندارظن هلارظن ناعما هناهار ردو راثلوا رادربخ

 .دومعیهدنوو رلهزب وآ تابولصم و تاعنصم نالواهدن و و یرلیناوا هفح نالوا هدنو رلاق

 اید راد ر راراوید یور یراکلح و یراک صوصف [۳] شرق ماخر و یرلنوک انوک
 هدهاخقیرطپر رامالع بوح هم غ وم باقا هع یهدنو ردقو یدنامراید هدب رار د

 سم هلیمسا كساپاپ هيدنالو ندا انب یریدوناما ردراو تلالم هدنفصو لصاما ردقوب

 زدن رانوب را وح یسبع ترضح مدقنام ) اع تربعادخ تمکح ) رار دیرطصنما و دنالوبولوا

 رولوا یهاظ كلد رب ۰ تراشا هلضمراپ كرابم هشاط رب راردىا دانسا هافص نوعمش

 تروع لضبح ؟ردو تمکح ردا نایرج وص رب ندکلد لوا بولیق یراییراب تمکح
 .آ لوا ناه هسنا ترشابم هعالاوص بوراو هشاط لوا تسمرس ٌهرفک [4] تناخو
 سیلزوطلپس نم [6] هحیلروشر هسلا مدا كابرک | اما ردبانایرج چت ناقوص

 یربع ندلالز بآ و ندایح بآ ایربک بانج هدنامز عی ادخ تمکح راقآ وص یللکش
 راوهبیط هحمار لس هدمنعز با هدهمرکمهکم الا ردشماعا قلخ هبط هحئار هدراوص

 یهدنسهسبنک اودنالووناما رونل وا مشهحار كاذک هدنآ ولس نع هدش رش سدقو

 - ربع كسم هسلکود وص هرزوا یاسا رو نکر دا شود مدا ر ر ندنوعمش

 امد ك هديا شونو زامقج یسەحمار الصا ندنسابل بونلوا مش یسحار نارمیضو

 و هوا ] شيرف : ط .شيرق : ك [۳] زروورو : ك [۲] رداووادنالو : ك [۱]

 و اعا هکل صن ردیللوا (تبانج) یسورغود )٤( [ (م) یدرویک (شورف-) هدرلرب
 هحروش : [۵] (م) رویلک



 ۰ یحهیصق شوکت ك
 دشم ردق یللا زو هلمج و ردلکد ی ردقل وا و راو یسهاخهوهق ددع کیا هل و راو

 با وردقوج یسەچابو غاب نکل ردقوب یناتسزازب یلانب ریک راک اما راویراقحتاکد رصتخ و
 نرلفاصواكنیرب ره بوک رلارقرومعم هنفرطهلقتعاس : ندنا ردکجهصق فیطل یساوهو

 مقر یدارق زودلوا نامهم قاجنا ردا اضتفا قالوا لع ررحم كسلپا رم
0 

 هدفا ۳ تود

 د ر ومعم هصق شا ود

 یللاز و و ردیغلاداو وو بول وا یصاخ كباشاب ی یعاحنس لد شادو ٩

 یراایاعر لہ ىلەحايو یلعا ردرلارق رومعم هرابشع یسهبحات و رداضف فرش هلبس ه ایه ا

 ردقوح ت یراق لاعا اما ردقو یرادرس 2 یرادختک را نا راغلو

 زویح واهله فطل یساوهو با هدرادل وصح یازو ۳۳ جسم ك هدسد راب ۷ یز

 ردشعلوا دق هضراوع هاخ ددع یت هدر رح ناح اماو ردرلوا یلوتروا ت ددع

 وشراج الوا ردراعماوج یجوا ردیارح ددعشپ هلو ردنک رشم "هل ددع ترود هلج
 ههو ردع لاف وشک تعامح ییماح ۰... و ردیلءراتمرک راکو لر ییماح .. .هدنشآ

 نیم تل 7 لہ و رد رل هعم وص تاو هتخ وس ددع 7 4م و ردب رل هعش هع ددع ییا

 3 مه ۹م راو یدیحوت لا هاشاح ددع 2 و ِ یرلنابس ص اما 3

 نالوا . هدننه یر ل هنس یه قلخ رهشو ما ا د ا ۳ ۳ ید ادقم

 ندنرازاب مظع یاربک تیمج لوا نرلت,زاول یییج بودک هنیراروناس مان نایلود
 ارز رلرلک هنرارهش بودا تخورف نرلابع ضان نالوا یرللالح سک راکو بول

 هصقو ردهقوح هاصایوک ؟ردرو همشم هدمح و بس و مور یسابع ضاس كنس هبصق شوکتوپ

 ی و رومعم هر را اصو 2 عام ۸ بس تبناح ندا ۳ اشاع و رییس کوا

 e یرلارقو ( هبرق 3 ندنا راد یر ا

 بودیا روبع

 (م) ردیللوا ( حیسف ز هروک هن ] تبنم : 1

VEY 



 یسهمنتحایس یلج ایلوا

 بناج كنبرهش رطصنم بوشلعادو هلا راتسود هلج حابصلاىلع هنب بوشروک
 [۲] (راسب هیرق) بودیا روبع [۱] هدتعاس . . . ینوماه یارح ی هدنسقرش

 .«.رمندا نایرج هرجا ینا رحم رطصنم هندنا ردراغلب یفاص یسایاعر ردتماعز اغارمع

 هرادرا و رهن بولک ندنرلغاد كنبراقاحنس [۳] نررر تبالو و نک هقود تیالوات

 رلارق ناداباو رومعم هدتعاس ۷ «ةرش فرط هب بودا روع یره و رولوا طولخ

 زامل یناص ( هراو هيرفلزنم) هرجشایرابحاونیماضق یرهش (بتشا) توک

 دود هر 2ا رلا رح زود هفرش تمس هن هدتعاس . 2: ندیا ردتماعز تسمسو

 [؟] باش * 4۱ ةر

 ودشنا وار رحت یفاصوا "الصفم بونارغوا هرهشون هرک اقرا هدب زاخر ۱۰۹۷ هس
 لزادنکو یک و كدلبا روع رلارق نادانا و رومعم هدتعاس ٩ هساح قرش هن ندا

 دنا رلادوا یک هدلوبمالسا یرلارق هلم رارد یرلاووا یو [۵] هسحفوا هنرلارق
 ۳ بوک یرلنا رد رلارق رومعم تباغ کرد رایوک یناقوا |۲٩ ییماح هروآ

 اتش وودرا هصق فاصوا
aD 

 هبا كلارق لوا هلغادوا یهاکراکشو دصو ی كلاض لارق ر مات لودار

 PP یصاخ كنساشاب هدنک اخ یغاحنس لیدنتسوکر رد اتشوودرا طلغ [۷] ندلودرا

 رووا طض لندرم فرط بودا دق هب واه صاخ نامز یضعلو ا یساداووو

 قد رحاو بتشا رداضق ها یللا زو ردا طض یساشاپ یغاحنس بوکسا هرک هاما
 یرچیکیو یرب ادختک و ردراغلب یرلایاعرهلح كنم را رقر ومعمهراب ش ملا کردشفلوازار وا

 ترود هل هدنفرط کیا كنهردر ینمز كنهرومعم هصق و ردهدنرپش بتشا یرادرس

 ۱۶ سب هلحو ردهل شل هلم ردرلوا یلهحاب یاقوفو ناتح یک و ىلتمە هرکددع زو

 رددجاسمددع کیا هلو ردرومعم یعماح ... و یماج ... هدنجحما وشراح الوا ردبارحم

 3 هلو راو یتکم كاپ موصعم ددع رب دراز یر ددع ر هلو
 یرناخ كوچ وکد دع چ وا هلحو راو یحاح فسکر هلو راو یسفوص یفاص ٌهیکت

 س ]٤[ (م) ردنکم یسلوا ( نرزرب ) [۳1 ولسب : دل « س [۲] هدتعاس ٤ : ك [۱]
 ندلودار : ك [۷] . عماج :ك « س ]٦[ هوا : ك < س [ه] بتشا علق لزم

 هسس ۷ ۸



 یررش رتسانم

 بویمتک هسرهش یرخوا بوقلاق ندرهشو هنفرط تلودرد هدراز هفرط لوا رانآ بودی

 یرچ يرق هن هدننکتا غالب [۱] قوشآ ندنسهسک | یرهش یرخوا هتفرط هلبق ناه
 ندنرالو یربغر كنغالس قوطسوا ا رازغالوقیاقرب ندنرلایاعر راغاب بوک یشاب

 یفاص [۲] ( زابهیرق ) بوسا تعاس ه یفشا شوق بوشا كرهدبا اشاع و ریس یعالیب

 ینشا شوق [۳] تعاس ...ههلیق ردیکاخ یرخواو ردیوک یسهرفک رافلپ
 تو

 ¢ م وا ۱

 هس رپ مظع ن ب تاتو

 هخا یللا زو و ردیصاخ كناشاپ کردقلاداووو یک ابن یعاحنس یرخوا ید و و

 یر یه ردرلارق رومعم هراپ قرق یسهیحان قاجنا ردقو یسهبصق نکل رداضف هلیسهاپ

 یللوصح نادابآ و رومعم شاوا عقاو هنیرانک كنيلوک هسرپ یرلارق یضعب ردلاثم هبصق
 ؟ردکج هری 11 عبر .لکش لوح وک ندنلوک یرخوا ( هس ر درب فصورد) ردراپو

 ردتناما هقشاب یخد وبراقیح قوج تیاغ یراقلاب نوک انوک اما ردلیم زوقط یدرک اد

 روبع هرجا یماضق هیسرب وب ندنآ ردیاطبص ینیما یلوت یرخوا هدینو هدنامز یضعبامآ

 دلرهدک هرجا غاد كلهشم ر ریقح وب دز هد رش زظ لوص یسهصق € ) نک ددی

 رطصنمردیب وکه رفک ( تاووک يرق ) بودیکت عاس ۽ هقرش هنب بوک ( دنبرد يرق )
 ۰۰. نم ندا نایرج هدنجما رطصنم رهش توذگ .تعاسن ه هفرش هن ندا ر 3 ی

 كنوک انوک لپ كم هڪ بودا تحارتساو مارا لهس هدماص هاکهرسم ر هدیرانک

 نام كلکر رک هدنخوان . ۰ ۰ هنس نابایخ مام غاب و كيتا عاسا نر تاوصا ۱

 هردمام غاب ر ییناتخ ردادخ عنص ریظنال لدبیوب هدضرا یور وب اما ردفوصوم هبا ۱

 ندن | ردیمام یرهش رطصنم وب هن هسیاراو یلثم هدنراید مور

 رطصنم ةي مدق هدلبو میظعرهش لزم

 کرد او درج قوح اولا كا تکم بولک ه یک دیدن لا ۲

 هنل وا مولعم ندیآ یغودل وا نادابا و رومعم رم هس صه هل وا رظن هة . . دلج هدالا

 ا هلا بابحا هڪ نولوا نامتهم هلی ا مش شاد رق ماز هداز هيا

 تعا. ۳ : 2 [۳] ژاب : ك.( سب [۲] قوطسوا : 2 [۱] /

 ۳ ی 1

 دو تک. NIS پی را



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا

 ۱ مدرار ناماو نما هرسموهثمیم هدر رب یاکلتفحو هجابو غاب یارق رادلوصحم عساو زود

 ا نم

 او واراطصا روع صو فاصوا

  هدنمکح یغاحنس یرخوایخد هبصقو و ردنأیاع تیاغ یسهبصق ساداغو ندهطبوو
 ر یسهحان رداضق هلیسهاب ها یللا زو ردك اح یساداون وو بولوا یصاخ كنيکب

 هم هصاخ یارس هرزوا ناخ ناملس نولاقو ردراغلب یرلایار و ایاعر هلحو ردرلارق هواپ
 ۱ یسغا [۱] همرمشکد یارو ر ندنغاوا یرضکی هزپشوم نوجا هاشداپ ولتداعس

 یزمرق هنیراشاب بورمشک د نرانالغوا مورو راغلب هدیزک ددع زو هج ندنو بولک

 .بوروتک یرامالغ همرشکد هتلودرد بوردک راتعلخابع یزعرق هسرانک او راهالکش
 . یجناتسو یترلاتف ید بودما هصاخ ناملع یراللوا هداز لصا بولوا بوح هاغلاةباغ

 رارر و هنیراقاجوا هناخهبجو هناخوط نیراتسدر ز یخدو هنیراقاحوا یرحیکیو هنىراقاحوا
 . ملع بورو هللا رتفد هراراک نابعا و هراقاحوا ره نردمالغ همرشکد كرلاضق یربغ اما

 . هنسومق یرحیکی ندا بورک هنسهفولء ینالغوایمح هرکصندنرلکدنرکو ا تفرعمولاکو
 ۱ . یتفمو رامظع ارزو یر هسرولوا ادخ ربدقت رکا بوراقیج هثسوق ءایس ندنا

  كراب ر یرب ناکهمرشک دو ناناوج ناک یرهش اووا راطصاوت یتمی ردراشلوا رلالنمو
 . زوبترود هلح و ردهقرالا هدهرق یرجا مدآ كم تزود ندا یوا ؟ردایزهطبر

 ۴ ور زاص هللا قالوا یراوا ارقف یرایضعب ردرلنادناخ نادابآ رومعم لتمهرک ددع

 ملم ربع ینصنو ملسم یفصن ردنالحم ددع ترود هلم و ردررقم هجابو غاب هدواره اما
 رک یماح ... هدنجا وشراح ردعهاح یسکیا ردارم ددع ترود هلحو ردب رل هلحم

 هسردم ددعرب هلمجو ردراو یسهواز هلمییا هلو ردننم ییماج ...و ردیلهرانم 3و

 راو یه رط بایرا هاماخ ددعر هلو راو فار تم ددعر هلو راو اکا چوس

 ینه هنو ردقوح یرلفاطم ك ردقوب یاتسزازب اما راو یراناکد ددع زو هل و

 . یراماحوا ید كنون اماراو یماح ددعر هلحو راو یراناخ ددع چوا هلج رددوجوم
 [یراحاص نادناخ هدو ردناهج غاب هصق نیربش لصاما ردناوارف یرلهحابو غابو راو

 1 زومأم هنسهظفاحم هيام هرزوا یهاشداب نامرف یرابرمعو ینافا ... و یاغا هم نفی

 همرشود : 4 [» ]

 بسی ۷ ۷ بس



 یس هبصق سادایغو

 ردنا ناب و نابع یرلقاتق زمکیدتک هلوبمالسا ندیرخوا ریصق رپ ریّقح

 هسام كتعاحنس یرخ وا تفومتک هدا کیا ىسالي قوطس وا هس زعلو ولوا ال وا

 یرلت ابصقو ارقیضع!نوجماثمروس هرفسیرارامتبابراو یرلام ز بابرانالوارومام هنسا نع |
 بودا روع هقروتس وا هصق تاک هد هندن رخ وا نوجا كفا ناربسونارود 3

 بودک تعاس ه هیونج بناح كرهدما رود نرانک یلوک یرخوا ۳

 ۰ : E ا

 سارا معو نب ریش هبصق فاصوا

 لرهشو ردتاینیساضق [1] اوواریسا هدنمکح ینلهداو وو صاخ كنيکب یرخ وا یخ دود ا
 ردراو لوک نامه هدنرلامنسام ردنایاع یرخوا هعلقو هقروتسوا هصق یرشا لوک وشرق ۾

 ییماح ... هدنجما وسراح الوا ردارحم ددع ترود هلحو هل ددع ترود هله هصقو |

 يا هله ردکلام «هربثک تعانج ییماح هه. ٩ رداسز عماح یهرانم رک راکو یلتمەرک ك

 تک ددع ییا ههو ردناکتخ وس ردو ددع هلم و رد رادجاسم هل ر ومعمددع ١

 یراناخ ددع چوا هلحو رد الادع ناشیورد هفت ددع ر هلو رداوخ دحا ناص

 تمهرک اپارس یلهجابو غاب ددعزو یتلا هلو ردراو یرصتخ ما ددعر هلو ردراو
 یرلناکد ددع یللا زو هلو ردراو ید یراماح وا ددع یعرکی هدرانادناخ یورو ق

 ردقوح یراناکد غابد كاپ هدنرانک لوک نکل ردقو یناتسزاز یلانس ریکراک اما ردراو
 یرهروصقمو ناشنهاش كرامظع نادناخ یضعب هلیغالوا عقاو هدنرانک لوک ره وو

 بوروطوا هدهرج راثاراب یضعب ردرظان هوص یرانزور هل بولوا هدنرانک لوک

 [۲] نیزک رابرهبوی وآ قلاب هدنراوا یسهفئاطاسن هجیکم هاما رارالوآ قلاب كزان ندلوک /
 راوخ شوخ رادآ نوک انوک كنیرلەچتابو غاب ندنغودلوا فبطل یساوهوبآ راز قلاب

 بولوا از هطار نرش یک یسهویمیخد یرهشو ردر و دذا تباع یدوما ندنرهوبم ۱

 امدقم ردر كلتعاس ۸ ( ا ) هدنسهلق بناح كهبصقو ردراو حورر هقشاب

 ۰ لوک رهشو هتشهلب رهشو ey 29 رهشو هجنزوک ریش [۳] هدنحراب . ۰ هنس |

 دتغاس ۷ لاش بناج هنرانک یلوک یرخواهنن بویما هجو هرابناح 4 ها ا ۱
 هنر ردزرس هطق طو هلو هدیمەخسن س . اووارتسا E اووا تس ك 1

 [ ردققد نایاش 1 هدنح رات ۱۰۱۷۷ : ا

Ngo 

۱ 



 یسهمانتحایس یبلج ابلوا
۱ 

 ؛موک و هدتشالب لوک .كيب هدنرایدمور ضرا رکم لیکر و نرزو هلال و یمور كشم و
 ندا بودا رلافص و قود تمه ر هداللس وب هل وا هدشح را کو دیامد رکو هدب وتس یف

 [۱] راپ هیرق هدتعاس ه هقرش قرهلواراوس بسا هاکو هدا یتشاشوقوب هاکهقرش بناج

 نودکر دا 1 هفرش تناح هی بوک

 و ۹
 | را رومعمه هبصو فاص وا

 ۳ هدنجا زوا عسا و 7 یسهصق ردتماعز تسل رس و ردتام هدنعا ر وط یرخ وا

  ردرلوا یلهحاب رومعم مر ددع لس هله هدر حساو ر وفا نایرج یسهرد

 دنا وش راح یر ردا رج کیا هم ردرلهرفک ییصن و ملسم ییصل ردهلح کیا هلمح

 ردفطل مماج لتکمر هدنمرحو یهرانم رک راک سم و یماخ ك ناضمر ۷ رطصنم

 ههو ناشیورد کت ر هج و ناکتخوس هسردم رب هله و ردیعماح دا یحاح ی 3

 رصتخ ان ددع یعرکی هج و راو یلاخ ر هلو ردیارځ هد از رواص ر او یا رب

  تیعجرت تولوا مج ءمدآ ی كم هع ندب رلا 9 لر طا لک ر هدفتفه اما راه یرلناکد

 رشو Cz مرک امرک بورود مظعرا ب لایک
 ٤ هدر هظفاحم هسام هدرا ازابوب ربقح رولل وا رلا

 [۳] یحوق ند رلنایعا رہ و بوریدتا ادب رالاللد ود رهیمرود نار رلنالوا رومأم
 رلتفایض مظع ه ا یرحواو هرقح ر 8 رد را حاص ناداخ بیاج كب یضتمو كم

 اک دنا ودع كیانتسر هصق و رایدلوا هباور هترفس هيام لو نشزا بودا

 اج رارک | یسایو هقوحو یرلکوک یسایو مارها یزعرق هدنراغاد و یدورما شقو
 ۱ زلرر وتک اسکن و هکر دب رلکوک او اسکو راک كنقلخ ههو رد رلایوب اغا روہشم

  تویاغاب یرلکوک ایو لوک كيب هع بولک یرلناکرزاب ندرلتالو یخ ردحار تیاغ

 بولقنش تیاغ هدزلوص یساضق ٤ هتسرمس ندلحمو رارروتک کوک یو تیالو تیالو

 ۰ هدنایخد هحیکر نرکرب ( قوطسوا قالب لزنم ) هعفد بودنا تدوع هورک هس ندنا
 ایرج هیرق) هن هدتعاس ه بونا ندالب ینشاسوش هه رغ بناح هت ندا بودناقوذ

 ۱ نوک کرا بولوا نامهم یخد هخکر  هدنود (یرخوا رهش لزنم ) هعفد بوک ( یثاب
 ۲ هنسهظفاح هینام هللرکسع هح قارا نسهناخرتهم کبیرخ وا بوشلعادوهلبابانحا هل
 بولوا هناور

 1 هرک وص + شمالراب هدت طور نالعا هکرد ( هنسر ) یسالما روپشم (۲] یراب : دل [۱]

 (م) ردنکعقع وقوا ( هنتشرب )یسهخسن س [۵] هجوق :2[ ۳] (م)یدبا لرپشرب شعاوس
 ته ۷6 —



 یغالیب قوطسوا

 هم اب یرلطاسب و تالا عم رورود دودسم یسوق الح کر دمیظع ٌهناخراک رب هدنبرق ۱

 دجاناطلس ) بولواكمروک نسهخا راعلا صلاخربقح یتح رددوجوم یرلذکسو یزاکنا

 الوا (یرخواهاکترایز) *.۰۰ یدباراویسکسود ( یرخوا برضهرصنع ناخ دیش نا "

 دیہڈو ردرلنوفدمهدنک و اینارح یمماجراکنح هدهعلق وراقو ك یزاغو هدازیرخوادقص
 هرزوا اق ر «دنزانک لوک ندنناص :یماع هفوساا هنا كسا ج
 بولواراوسهزع راتآ رامدا زو هڪ هل اراهداز یرخوا هدعب ...و ردنوفدم هدهقر لتمهرک "

 بودیک تعاس۳ بوقلاق ند رخوا الوا قدلوا هناور هنهاکجرفت یسالی هقوطسوا ا

 کا یرچ هر

 ندا ردیوک نیم یلهاخ زوم کیا و یلەجتاب رومعم یلایاعر راغلب هدنساررح ترا

 بودا ج ورع هک الفا هدتعاس ه هقرش بناح وراقو شاب !

 قوطسوا مع قالب شزلتس

 اضق یدب هدساح سه ؟ردقاط هن قالیب رب قافا روہشم هدم و برع قالی و 1

 توج یرهش یرخوا هر بناج ندقالب و یتح ردایاع هل یراشاط و غاد كرارب ا
 لاعإپ هل رلتاعر نم راطقالاةعساو نوماه عج و هلیسهربحش ردر كالتعاس ۵ لايم هنیاح

 هدع زوجوا لماک كنبدنفا ركح لي هداز یرخوا من لو هدالبب وب و نايا یک لامر "

 راد ردوک انوک دنفسوک ددع كيب شمت هلج کرتلالیب بویلطوا یرلنویق [۱] هر
 قوطساوهرکصندن رالی سوطو زرسو طو تسدو [۷]هلبرو هرکصندنسالینالا هدمور ر

 بوحوک بونق هدنرلکرک او [ع]هدنراهاصنویق هلبا راتابخ هدنو [۳]ودروهشم یسالی

 رلانققیلابو قایق یالابو رامرمش وهورلنمهلوک و راز او رغا ویرارنی هاو درونیوقامق

 بوما نرلوص نهج ءام راهزا رکج مان [ه] هقوروس كراك یراص بوم رني هزانو "
 نرلو تایح با یسراپ زو نوک انوک بویب یراقلاب الا و یراباک وزوق یلقوط و

 بوس یرلهنشور و كلج و ننشاو سار ندناهاک تانابن هلوک كم هع بودا شو "

 لبنس نالوا هدالبیوب و كدتبا رلافص قوذ بودباشون یراتبرش ینیصم لسع نوک انوک
 یرازوتش ( هوا ... هدنو ) ور كوم ۱۳1 هبز : ۵ (۷] کرکوا : 2۱۱

 .كنهاکو هروک هډ ( اشاب تدر ) موحح [6] (م) ردلزوک ردق یرلزوس ( دوقروق هدد ) أ

 هقلوروس : ك « س.[0] (م) شعا ( هبا ) هجم رع یسورغود
 CEE أ



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 لب راب لود بآ . بورتک. وص هلبا هسدنه ملع ندنلوک یرخوا ات بواد هلا نل یراق
 لامعتسا هدرار یربع و هنراهمشج یننح و یضوح كعماوج و هتراع بولکح ییوص

 بناح كرہش و ( تاحرفم هاکهربسم ر رق رد ) ردرسلایجاو هاک اشا ر .رونلوا

 ردلکد ص وصخ هراید ا راو رلما ص بایرا ہاکج رفت هدر ددعییانوا هلح هدنسهعبرا

 هرلکلتفج بوجآ نوانابداب هلبا قفاوم مایا هرجا لوک هللا راقاق الوا ردهدیرخوا الا

 هرهش و كما راترمشع و شع هرزوا ایر بودا دیص رلیهام نوک انوک بودسکا
 ش دباو لک لزا ر یرشآ لو هدنفرط هلق كنهملق ید یر ردصوصخ

 ا ا و لأ لود نقع تباع اما ردرلاو هدنمرج عزمرخ

 یرلهربسم یمالی قوطسوا ندنا قوذ یرلنایلاد قلاب ندن |  ردساجم یراکش و دیص
 .ملکت هعوروا و ِ یتلخ هلح ( دالب یلاها صوصح هحهل لیقس رد ) راردساج

 غیلبو جیم نیل کل ردلکد ناتسدو اراراد ییا مور ار ز راز هچدووانرا اما راردا

 نا فدا تارا ناسا کم رادع ا نفت رط یربش کیا ,نازاب یر :ناسل

 هاص یصرف یراتکی هزاب هل ( ناد ناش یابق سابل لاکشا رد )  ردراو

 قجاراد ییهحموق و رهلود ندهقوج نوک انوک و راقابلق اودرزو و رومس ییهفوح

 بوقط راق الاب هدنرللب بوک شویاپ یدابق یراص هدنراقیآ بوک رارشقاح همقص
 نوک اوکو بوراص راد راتسدالطم نوک انوک هنیراشاب یرارابتخا اما راردبا راتفر

 یلکی لو نوک انوک یراهنانزاما رلریک رلهجارف و راشوطنوق و یدحرس ندهقوج
 یربع ندرازاب یوسراح بویلعاب راربح دنلد هرزوا یراشاب یصی و بوک رلهجارف

 ۱ هدنوالوا (یرخوارهشتایلک رکنا رهش همن لصف رد ) رارزک هنایدأم هدرایناطاسقوس

 8 هل ایک یرخوا هدیهاشدابناو دیهاش.داپعا_زمکیدرتک نوحبسهظفاح یتالوهینامیخد
 کتک هنمالو هینام مالسا رک اسع هلج بود ؟صامالا بوئلوا توالت هدنروضح

 | یمالغ دوانرا یصاع رب و تا رب و شورخ زو کیا كب ىلع هربقح وب رایدلوا هدامآ
 ۱ دیقم هزقوش و قوذ هنب یدتبا ناسحا نوتلاروا یخد هرلمادخ بودیاناسحاجلق ریو
 ۱ هناخبرض هاک کس یاشام رد ) رایدتا ماټها و دج هم رکسع,یخد رانا بولوا
 هلا مالسا رک اسع عیج هدنوب بولوا یمدق هاکتخت كحتفلاوبا مظع رهش و ( مدق

 " .عبادناخ دارم ناطلس ا بولوا نع لا هاکتحن ندنکیدنآ اتشم هنسرب یلو ناخ دیزیاب
 ۱ یارساشاپ هدهعلق ینشا یسهاخ برض الاح یدبا ریسک کس هدرهش و هحنلک هن رصع

U Eتست  



 نو ی ی یک ایست ی تا یو دا ی

 = سس سس
 یربش یرحوا

 هللا یرالاج و نح کرولوا یرلذاوج بولقلا بوبحم مار مرت هناها مادنا كزان و
 ( تاهک اف هدیزکیادخ عنص حدمرد ) ردراشلاق هدنو رلزاج هو ردشلوا ارا ناهج

 ترود یعرکی صوصخابو یساونا كّک او یماولا ابابو یساونا هنوک زوقط ندنناحودم

 رادبآ هلون کردروطدم هدراتالحس یدورما ترود یعرکی و یسولا لاعلالاع هنوک

 [۱] وشپهدشالو ر راتو هدن رهش سلت هدناتسدروک و هدن رهش هطالمرادو ضاروخ شوخ

 کردرادنآ وذي ذلردقلوا یدو ما كيادلح مدمر وکر ادو ما رادیآ هیون[ ۲ ]یدن را ,مشرابودرواو

 نمهدک ایاده هریپ را ندربب رب یراهویم كرهش ملاظ نکل ردنا رطق مولط رب ایوک
 بولاق یقاب یوالح و تفاطل زونه بودک هراید ره هلرلوطق یبالا اما ردر تباغ ارز
 خسرف رب یراهونم یرغ اما لک رفت اللصا هنسهبط)هحارو هنکنر كجا هدنامز لوط
 یاویا هدنجا هع كد هنرهش هوروطصوا ا ندنساوا رقح و اما زمتک هر

 نق ردصوضخ هتناعا رشوه (تالوک ام یاهظع تبسن تفصوارد)مدووتک یا
 هسفتماعط نل هدت ر بودنا رامظع تفاض هزار زر راک و راغ هل یراهحکک

 هرهشو كمن اور رک اع ۰ زرط هدتاض ر سه تو هدراتح یربع ر

 هراتایولحو ءرلبا شوخکهدنبحرب كلذك یرلبآ شوخ نوک انوکو یتایولح ردص وصخ
 رابا شوخ هنوک یتلا یعرکی هدنتفاض [۳] هدازوحا یتح اردو یراتماشم اعطقو الصا

 یرلبا شوخو یتفایض یرخوا هدنراید مور مدزای هلوا دین ندا شرج ربقح و بوش
 هدر ددع چوا هلمج (تاوهتخوس لک ًالاراد ترامع بتکترد ) ... ردخودغو روپشم

 ناسحا ههاشداب كنهداز یرخوا هدنک وا هعلق ورافو الوا ردراو نارقف ةفانل راد

 رر هیاسرتو رکو هناوجو ریپ و هادک و یاباسم و حص یترامع كناشکلد عماح کودتا

 رد ) ردراو ینرام یعماح هکت یر و ردلوذم هناربقف یسراپ نانررو یسروح نګ
 لوجوک ًادلج ردرلییسح ٌهناخنامهم ددع چ وا هلج ( نور نابراک یارسنامهم رطست
 هداز یرخوا و ردرومعم یارس نابراک ییقاحوا قرق هدنسهاس یرلجاغا رانح هدرازاب

 هفوصایا عماح ندلق ( نادابا یامتربع یان مقر رد ) ... ردنبتم یانب یاتسرادنامه
 عاج یودنا هه ههاشداب ك هداز یرخوا هتک وا هعلق وراقو اما ردریسلابجا و 5 ۱

 رلکنولوک یداهرف هل وا هامهاح و داهرف داتسا ؟راو یسوقوص تاح ایا 7 هدنک وا

 نک هوکدانسا کد دب | تبارغ ردجالوق نسکس لماک مع بوزاق افتربع رب رب بوروا

 هداز وما :ك «س (۳) هدنرلرپش رایو هدزاربشو : ط [۲] وس : ك [۱]
e 



 1 یسهمانتحایس یلچ ابلوا
 ااا ردنعا نیز یناهج یرراناتسوب :ثبشمو یراهاب ارز ردلاحم قالوا هعلق هنفا رطا و

 یرلهنخ ناود ددعتم ردلاثم هعلق یارس هداز یرخوا مظع یارس لمکم و فلکم
 ردرومشم ران رد ربع یخد یارس اتش دنمو یراهروصقم ES یرالطصاو

 هدنرانک لوک الوا ردنالاع سیردتل راد ددع ییا هلم ( نارسفمنالاع یرادم ُهاقرد )

 ایوک یسهسردم اشاپ شووایس کسا هدنسیربشا لو هدنلوص كنعماج مساق یحالاروک ذم

 . بولوادوجوم یراهءملطو یعاعیردراو یرلهرخ ددعتم هدنفارطا كنمرح ردقادوص غاب

 هیکت كناخ ناملس ندنا ردنیم _ههییمشو هی ندفقو بناج هنیرتهبلط كنیراەرج یه
 ۰ ثتیدحل اراد حرشرد ) ردراو یخد یرلهسردم هبواز هو ردرومعمیخد وب یسهسردم

  ظفاح لح و ییدحم اما رووا توالت دوج ملع و ثیدح ملع هدرب رب هلم ( ناندحم

 . هدشدح ملع بوللوا توالت یندارق صفح یاحتا هدد وح ملع ردلکد روهشم یارق

  ملمتلاراد ددع ید هج (نارسپ هشوک رکج شکم فیرعترد ) روتقوا یراخم باتک

  هحاوخ ناغ زیکینا رهشرد ۳۰۰ ۰ ردر او :یتکهاغاو یتکمهداز یرخ وا الوا ردناوخدجا
 ۳ یشیرهترد ) منع لاوس نرفتا ا بجخاصاما رد رلابنز ناخ .ددع چواهمج ( نارات نایک
 یرخو یر الوا ردراو یرلماعو صاخ ماح ددع ییا هل ( ناح تحار نالساف ما

 . یساوه ردیماج اشاب نح یزاغ یر و راداوه شوخ اما ردع دق زرط یعاج هداز

 3 كنمراهتفلا ( تیالو ناعا راک ص وصخ ما فیصوترد ) ردانشور ماج فیطل یمانیو
 1 راردما ےک رخاف ود ردراو زعراماج یارس ددع ید شع هل هرزوا "یرللقن
 ۲ ۰.۰ یشادنرقو راو یماج کیا هدننارس كزاغج كهداز یرخوا الواردراو لااةققح

 ۲ یللا زو لج ( ناتسزازب یوشرا- ددع رر ګرد ) .. ۰ و راو یا یارس یدنفا
 ِ هباخ هز وب اما ردراو یرلهاخهوهق نافرعلا عمج نم و تاک ودع ید و ردراناکد ددع

 نکل ردقوح تیاغ یان هداب هدنراهلم هرفک هدهعلق نکل ردقو هددراکشآ یراهناخیم و

 1 دیک ۳ هدر ترود یسوسراح نکا رداوارف یراعاتمهنوک ره «تیاما ردقو ییاتسزازب

 ها راہنم رانح رادهاس تخرد مظع هرجا یراقاق وص یس وس راج و رداشیر و
 ۳ لوک ارز ردقو یجایتحا ید هوصو ردلطعم یراهمشح بزذک | اما ردشلوا نز

 ۲ ۳۳  ردلاطب یرادویع هلم نوجکنا ردلکد مزال راراسهمشح نکیاراو تایح با یک ین وص
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 . یاوهو با عرب رج E ري اوا عفا و هننراثک لو یرامظع نادیاخ یرتک و

 ن مس هل ردقوح تیاغ یراهبهوبحم و ینوبحم ندنتفاطل كنساوهو با ( نادواج بوخ
ARو  



 یربش یزحوا

 ارز ردراو یرلر هلاخ ضرا مولود هجو هاو غاب هلمح یرارب هلاخ ضرا ادعام

 تنج ماشایوک ؟ردنینمو رومعم تیاف ( تاذ مرامظعرهش ینشاشیاتسرد ) ردهعلق كویب

 هن ردا رامدآ نرو یورو نک زنی ندنسالم قوطسا رد رصاقناسل هدنفص و ردما صماشم

 ددع ید نوا هلح ( یرخوا تالح ءاسا ددع رد ) اما رواد ردراو ردو روو و

 هلح الوا رد راتالح نئالو راغلبو مور ٌهرفک یسیدب ردیسهلحم ناملسم ینوا ردرلتالح

 اشاپردیح ویسهلح یلغوا لوقو یس هلع هیکتویسهلحمهداز یرخوا نښو رومعم ندراتالحم

 یسهلحم هزه یجاحخو یسهلحم [1] هتملظ و یسهلحم هسردن كماشابشوایس هجوقو آیت
 دوم [۷]نیماو یسهلمكمیحوک و ىسەلعەداو وو سنو ویسهلحم ىدحسمكىردنكساو
 یرانادابا ورومعمو یمشا كراتالح ددعیدبنوا مالک حین یسهلحم هجوخ هرقو یسهلم

 هلبقبارح ددعیدنواهامج ( نابعا راک و ارزوو ناطالسیاهعماوج لصفرد ) ردرلنوب
 نوکلین ییماج مساقیحاح هدنرانک لوک كلام ههربثک تعاج ادلمج الوا ردناحاح بابرا

 یلهرانم عدق زرط هفرط رب یلوتروا هبق هتخ هشوکر اج یلوتروا موشروق صاخ صاصر

 ردرو رب عماج حرفم بج رب ردکناخ ناملس ناطلس یعماح هکع ندا رداسز عماح

 هملظندا ردعدق هاکدعم ییماح اشاب ردح ندنا ردعدق زرط ییماح یلعوا لوق ندا

 هزم یحاح ندنا هلوا شقلوا انب هللا ملظ ردلاتحا نکل ردعماج رونم اما راردیماج "

 ییماح ريك ٌهفوص ایا هدهعلق ند اییماح راکدح یهرانم هتفح هدهعلق وراقو لدا ییماح 3

 (تنادباع نانموم" یاهدجنامم رتفدرد ) ردراهاعدنعم قاف روم اعا
 یدحسمهدهوب و سو و یدحسم كن شیت کا ارام الوا رد رهعش تالددع ۱۷ هلم

 ر یه رک ور تم لور یجب ومر پر یا
 یرامادخ بولوا نیتمیرلفاق وا ثكسر یهردراورلدجاسم دعتسم هغل وأ عماح ددع ید نوا

 هدعرش لحس هل ( نانمّوم توس تربعو تاوعا نایعا یارس فصورد ) رددوجوم

 هضور هل یناقوفو یناتح یلانن رکراک یلتمهرک ددع زویترد هرزوا یشودلوا موقح
 یسارح یرخوا هلیسهحابو غاب کردمیظع رهش نادناخ عساو یلنانج غاب یللثم ناوضر

 هدنفارطا مظعم رهش وو رارید ردراوا كيب شب نوا نوا یرهش ون نروکردشلوا نیز "
 قرش بولوا یلوک یرخوا یفرط یسەلق و یبونجو ییرغ و یلاش ناه ردقوب هملق الصا
 ردماع رهش رب هرجا ناتسلکلک نابایخ اپارس هج راو هنب راکتایسالیب قوطسواا یفرط

 دوم راما : 2 [۲] هیموط : دل
E : 0 



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 هلا جرک یناسهرخو هلبا تمهرک یزمرق هلمج اما ردرلهمیظع ٌهبق ددع یدب نوا رکو

  فیصوتو فیرعت رربررب یرلاهتنم دومعو یراهعدق راث | نالواهدنود ردرو رب عماج روتسم
 هارو عماج بيض اما رد رساک راملقو رصاق راناسل هدنفصو بولوا تاقوا عسيضت مستا

 الصا ارز ردشلو انف یرادانق هرج یراکفدصو یرلوق مر عنصم هڪ ردشعود زو

 یماحو هسلاق هدنلا هرفک "القتسم رک | ردشللق هدنجما ءرفک هل ردقو یتعامج
  بولبس یرامادخ بولبحا یرلوبق نوک هعجهرک ر هدهتفه قاحنا یدراردا تشپ درا

 ناحو راردک بودبا دس نراویقهنب بولیق نزام هعج رانابساپ ددع نوا شپ بوروس
 هدرا عفا رب هدنک وا هعلق ما وراقوب ندنآ هلی رام ادخ یدمایماح هیحتف هدحتف

 كرلنا رهشو الاح شعارلهدازلارق یحاص ناداخ بسا بسح رلن و (هدازیرخوا عماح)

 .عماج حرفمر یلهراتم رک راک رو یلوتروا هبق هتحنو یلموشروق رب ردرب نامرف هدنمکح
 هللاكرابه » بوروک ییماجو نکر دیک هازغ رب یلودیزباب ناطلس ماعا هل نک ردا انب

ECنامز هداز یرخوا رکف نبرود شیدنا تقاع ناه هدکدید « شلوا عماج  

 ظح هاشداپ هدک دید «نوسلوا هبه همهاشداپیماننو یناوت هیلیا لوق ادخ » بودا سوب

 3 هدن راک دنا نامرف وند « رلنوستا انن خد یلاع ٌهرانم ر هنفرط غاص زيت » بودا

  عماج نیتم ی رلفاقوا تیاغ رلربد یعماح راکنح یلهرانم ییا ندلجا لوا الاح بودا:

  كلروانش كنىراقىاق یحقلاب یی. بولوا نايا هنفرط بونج لوک هل رداع ناهج

 ناتسرامع هل هرجا نایاب یارحو هرم ندرانزور هدند حوا یسهلقو نایاع یرلکدتا

 لظ كنبر ره کراورلاتمتخردشکچربسهامس اسا ناشکهک هدنمرحو ردیهابو یهاظ
 £ ۳5 بوروطوا "نافرامم تارا یافصاب :نارایو احنا هل هدرارب زازا کءدنیسهاخ
 زا یسهلوقم نادب ول یخ د هدف رط ا بودا رل هع مش مولع هثحاسم بودا رلت وا رط

 هلق كراونار عماجوبو راردهدعا ملعت رلقلروشحالسو راقازاب هدعل نوک کارا
 و رج و داف هلک (هللا لوس رد هللا الا هلال ) هلا طخ يلج هرزوا یسالع هتع كنسوق

 4 اج یخدرالن ا ردرا و ی را دحیسم هل ددع با هل یربع ندران و هدهعلف و و ردشعلوا

 رد و نم هل واو ؟ردرومعم هلبوا راو یرارطصنم هرفکد دعقل | اما ردراسرغ
 ن تالو یررد هاکرتاپ "را ردراو یرله رطب نابهر ددع رشاللا و رقرق هدر سه



 یررش یرخوا

 نورد و رلیجا هشوراو ینشا هدنفرط لامش یغد یسوبق ر و رداع ناهج راو یرصق

 ردرلهجگابیرارب ادعام ردقو یش یربغراو یراننالالغو یسهاخرادزدو دحسمر هدهعلق

 ردرلکسرد هلق ددع قرق هلع و ردکسک و نشرا نوا یراود هفلق كوين .هرمشط اما |

 رددادشراوب د مکحتسم و نتمو لناقایا نوا یراود کل مدءاص نرلندب نادند اما

 هشوراو کهدنفرطلوک رظان هلامش هدنتل ا هملق | یرب ردراو یراوق ددع چوا هلو

 و و ردیسوف لوک كوو یر و ردیسوق راقابط هنفرط قرش یر و ردوبق كوي رانا

 ردراو یراراود هءلق نیتمو بعص هدر و هنماج ردلب و هلام ندقرشم كهعلق هرشط ۲

 راتمسلوا ؟ردیرافرط بونجو هلبق كنهعاق کیفرط لوک اما ردراریاب هلمج رافرطلواو
 .بواوارلر یالفسا هاج ناما ی موروجوا هرطاخوفوخ هایغالوا رلاق دما رس اق نمای

 بوشود رلناویح ی کل ردلکد هدمزالو ردقو یرلراو د هعلق الصا هدرافرطرب "

 هتنرافرطموروجواون هدلئاوا نامز ردرلایق شمکح رس هجوا هبت و ات رارولوا هراپهراپ |

 كویبوبو ششوامدهنم یراب اجاج ها مابا رورم اما راشملا انب راراوید یللکش قلوفروق |
 یک اع ناهجت لورو تمهرک عنصم نوکیا ددع ارو هلمج هدنجحما هعلق

 ردرلوا رومعم یلراک نبش رظان هلوک هدنبناجبونج یرلنزورو [۱] هفد هل و ردراو

 یارس ایشاب هدیرانک لوک ینشا اما ردراسوحنمراد عش هرزوا یر یر هل و

 ینادیم عساوو ىلماحو یلءرشط و یا زواجتم ندزویجوا کردار یش ر
 رومعم ندنو هدهعلق نورد ردمظع نادناخ یلوآرو' تمهرک اپارس و یل رخ ددعتم و

 عماوج ءامسارد)رد ارح ددع هامج و ردهدلوا ها رخ ردیسهناخ نا وع نکلردقوب رک ی ارس 8

 تیا(ییماجهفوصای |) هدنرانک لوک هدنند ینارس اشاپ الوا (تاذمرا مظهماقفیطالس

 هدلوبمالساو هدنوزفا برط هدناحاس زیکد هرقو هدکینالس رکم یلثم ؟ردعماج ولوا

 میجر كلم یلعوا ناهلس ترضح یعماج هیفوصایا وب اما هلوا یرلعماج هیفوصایا كچوک
 اسم هلیمسا كیا هللا كعا انب لوا ردیسانب كلارقما یرخوا یثادرق ناونای هدنرصع "

 منت نالررد یبا نر ناپ اما ردنابیرخ وا سما
 یراسدق هیشت الب هدنرصع یسهرفک كرصع لواو اما رد ... هدکنرف نابلو ردنالف

 جاقرب هع اهن هراباوت راهرفک لامز یصعب نال ردْسملیم هاکدیعم یدمتشن تا نا |

 رغص هل راراقج هرشط بودا یسبع نییا اکربت لاطایف بورک هعماج بورو هقا

 هد: : دل ٩ ] ا
 ANY ی 1
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 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 . هتمزوز رس ناخدمم تاذلاب بودا الیتسا هنسهعلقیرخ وا راغرافک هدقلهرالوا هدقدلوا
 دا .: هنس بور وج هنسهعلق یرخوا نانع فطع هدک دلک هنب راتمس رطصتم و

 .هرزوا یربرح ناخ ناملس الح ردهدمالسا هضق هللاءا شام ىلا بورک همالسا تشد

  یصاخ هرزوا مدق نوناق كنیکب ردتموکح هقشاب کردبتخ یب قاحنس هدنتلایا یلیامور

o4۹ردراو یسشاب یر ح و کب یالا ردددع ۲ یراب و ٩۰ یماعز و ردها  

  حالسرپ اب كي ید هلا یرلول هج یرلرام بابرا ییہ هرزوا یهاشداب نؤناق

 بک هرفس یراقدلوا رومأم هدنتلا یغاحنس یرزو یتلایا لیا مور بولوا رکسع
 رادار ملق دداا یک یرادزد هملق یراذرس یرحکب یر ادخنتکهاس (ندنرلک اح)

 "کردراتارف و یرلهرفک مور نرو هللا هرو ُهعلق هرزوا نوناق یرلتارفن یضمب اما ردراو
 ا فلاکتره ندنراقدلوا ون هنمدمر و ریمعت كيهعلق و راردب رب ند رافلاکتمیج

  نایعاو یفارشالابیقنو یمالسالاخیش یع رش ؟احو ردراملسمربع اما ردراماسمو فاعم
 ۱ زدافر وتسوا یر ردددعچ وا یسهیحات ههو یساضقفیرش هاب ها زوبحواو یفارشا

 مرا قرقزو یعاحنس هلو ردقو یرلهیحا یربع رد رخوا یر و [۱] رداتسر یر و

 ۲ تباغ یغاحنس یرخوا و هرکص ندنساول هینای هدنلیا مور عردرلارق ناهال اونم

 ناتا رادجاب و خواد رهش و یساغا بستح یرایفرع ناک اح ردنننم و رومعم
 ا )اغاهعلق ددعیدمو یساغا ناضولترامو یساخا روداو یساغاجارخنو یمافا نا قلابو
 ۱ تفصرد ) ردراو یرارورو وئرو هرزوا رهرفک و یساغا رامعمو یسادختک رهش و

 "یزمرق ندای هدنرانک یلامش كنیلوک یرخوا الوا ( یرخوا ٌهعلق درک ادرک لاکشا

 مد راک شاوص علق شارط كنس قیتعیانب یدادشر سم لکش هرزوا یلاع هتشپ ایق
 ات رب و زانا زود كي ترد یعرح رادام اراد ؟ردمظع طابر راوتسا روسر و
 ۱ كم لصتم هتسراوند یک هملق کهدهشوک ر رظانا هلامش هدنجما یسهعلق هرمشط هرزوا

 ؛ ریشو رداع نشرا قرق لماک یدق كسراود ردراو یراصح جم | بعصر هدنمرج

 مکشللا بیرت راند نتم نوک انوک و رلجاربا عنصم نوک نوک سدنهمداتسا هلب|قلراک

 ه هلبقیرب راویموق ددعییا هلو ردهعلق ج ۱ ناتمدسر لصاما ردقو هدهعلقر یلثم
 ۳ یلوتروا هتخرب هدهلق هرزوا وق ولو ردرظان هنعماج راکنح کردوبق كلویب رظان

 ۳ ولر و ر كنوق و و رياح هد 1- هناعرتهم ؛زوزو بش ردراو شک

 [ (م) ردیللوا ( ردانسر ) یورغود رداتشر : ۱۱ ]
 حسب 0 ۷۱ ریس

۱ 



 یربش یرحوا

 قلاب كیهداژ یاخوا هدلګ یلدا زف هلاک یزخوا وص تابح با شبا ندنعال

 مدآ كم رکن دن راک و هح راو ر را اد نوک ناللاد قاخیلوا

 واتس چ وا وقت ین ِ 1۷ ردمردلاق عساو لشاطا ای

 یرخو ی مرخ هملق ىل یهام راد انوا نارد

 ةا ننراجااعو مور لدن نال نوم نرس یس ب ساو
 هلا تمکح ملع یمیکحر مای رخ وا كميعج ركالم هدنرصع ناملس ۳ 61 نر

 یشادنرقكنايدامناوقنایندا اس یلومالسا نکو دنا لاقتنا هلودندل ود هم بود ان ةعلقو

 ز اما راشمزای لصفم تیاغ نرامت فاصوا كهعلف و [۲] ناب نتال خوم و ناوتاپ
 دادغبو نادم هدنرانک یمدریم یرخوا وب .رهش و هکنوج لهدبا رذک هرزوا راضتخا

 .بولوامظعمداوس ردننرومعم ردق هینیطنطسق و هلاوق و هینودوک ام و هطنزو و رصم و
 عامسا لارق ید نعودلوا لیصح نازخ ددع زو هڪ ندنفانم تالوصح كغيلاپ

 ندنرلکدناالیتسا یرب ه هرکه ا هرېشوب بوشود هراماخعمط ندزو ررب یسهلجهدب رلکدیا

 هرزوا یوس كارتشا. لارق ید راکرخا بولک [۳]یرلمرای ندنعودلوایدّوم هارخرهش |
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 یدرروطوا یرار زو .كلارق ید بودا قاثیمودهع کما, طبروطبض نرهش یرخواو "

 راغلب یز و طو تسد فرص یر و یاقودنو كئرف یر و یروکت مور یر را

 ید روک ذمو ناب قنوو یر و دونانرا ندتفرط هیاشا یر و نتال كسره یر و

 !هحوق هدنح را ۶ هل 4 ی اتکا هدف رص هرزوا یوس كارتشا یرهشو رللا رف ددع

 تیتر جم بر یی جات

 بودا ماع یولع لوق هدهنردا بودا حتف ندنرللا لارق یدب ینا ناخ دام ناطلس

 ید هدلح :یرلکدتسا هماخ یحتفلاو | بودا علخ ندتفالخ ولد ردهح وق ناخ دا س

 لوف هس هدۆ راق «ءلف وت هدر فک تسد بولا نیل قو و بولب هح رف لارق

 ردزاب روق هح وق ناخ دام هب ردمالع هریک لکل ردکچوک حتفلاوا بودیا ول

 یسازع هنس ادسا هدقدا وا هقملخ HG هدنګ راب . .. هنس, ود لا ماقتا ندنمشود

 3 س نادد نزا تع e لاض و یو ج بودا هیلو و

 وونک ج هاش دان نا :لقتسم و 6 هنن بود الت وا دار هب نی

 (م) هدیللوا ( یرافزاب ) یورغود :.ل[۳۱ ناب :ك (۲) مەجر : 2 (۱)
 دی # ۷۸۵ تمس



 یمسهمانتحایس یلح الوا

 ا ا ج هقروتسوا ها نهاش -سانرح اما نو شرف تو

 3 ۰ ری ؟راو یرانایلاد قلاب ددع رو هج اف تتلو ارطتف

 د زای :نعروک زوک ؟ راقا هستم لوا ین با تالوک هدشتل "درج و و

 هنا كلوک وب ( مکلوا را زملسک الصا زاقا ندلوق ترود یک اوارد

 E رهن غیا كلوک و هداتش و فص نکیا هلو هنب زالوا طولخ رارهب

 ا را غوا ..» ند ۰۰ رازغوا .:.هبسصق "بودبا نايرج هنفاوط برغ و
 و وا صنم E هدننامل هر هد ھر یاب هتاف لوک ذل بونا غوا

 اک بورود هدقادر لهس اما ردیسا تیاغ یرلنوک زایداما.ردلوک تایح با رب

 راقلاب نامزلوا هدقدلوا یسا یوص لوک و نا نکل رولوا یسهراب زو هنشا-اوه

 کلرک و ودنا نناتشف یر وا ینههقق هقووتینا دوتا و روئلوا دغم .ههافز
 لوتروا تمهرک ددع زویجوا هلمج هدنرب ترود كرلبداو راز و هدر لاسموق رب

 جواهلح ردکح هصق فطل یماوه و نا ییهحیعاب و عاب یاقوف اهن نی ات یاس زک راک
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 وسراح الوا ردیارم ددع ترود هله و ردقوح یرتهرفک مور و راغلوب اما ردهلح

 ۱۲ نیس لاا اواو ق با ا قوت روا وحروف ىنا *هدار-ینوخ ول هدا

 وا هلجو ردیناربخ هداز یرخوا هلج راو یماج رر و یبهسردم رب و یترامع رب و
 ۲ راو یرلنارمس نامهم ناک و رغص ددع شل هلح و ردراو یرلدحاسم ددع

 ورانک اکد یرادقم تیافک نام ردقو یلتسزاز اما راو یرلناکد ددع قرق هلح

 عد ریسج جاغآ رب هدنتسوا كن آ راقا ید وص لوق رب ندلوک هدنجا وسراج و و
 ان نماعط كراع تولوا رظاب هب وص لوا یرلهرحم كنسهسردم و ترا راو

 یرابحضاف كلوک و كرهش هلح و راردا اوه بک بوروطوا هدرلهرجن راندا

 ران هرک رب هدلس. هرجا رب و و رازلدب هاما نراقاق هدوص نالوا هرجا رهش

 و یاه ر هحک نوا نوک نوا بولوا CF مدآ كي یللا قرف بورود رازاب ینعی

 : ددع زوبجوا هل هدنجزاخ رهش ردرصاق ناسل هدنفصو کرولوا اربک تبع رازاب

 رلناکد ندسالب سالم سالح هدنلحم رازاب یخد ناکد كم هڪ و .ردراو یراناکد

 رمعو اغالیاخ یحاص نادناخ ندراک ناعا هدنوب راردک بودا بسک راک نودما

 ااو هلا بابحا هله ید هدو زا را هست >اص هرفوص یدنفا ماماو

 سوا 2 hs اراک لوک سلق بناج ندقروتسسا بولآ افر
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— 

 لو و رغتواو یس هعلق هقروتسوا

 وول وانودا دعا رود ۳ لئام هلوط ردلیم شپ نوا لمک

 رود هللا ثحم یسشاب رطاش یا نا لمار مرک ار ردلوک نریبش تابحبا ر

 ردشما رود ًاعیرس هدنوک رب بولک هلیجوک بورفلادعب بوک نزگاو اما ردشعا
 سادارغو یر ردیسهعلق «قروتسوا ون یر الوا ردراو یسهملق هراب ترود هدنفا رط

 ؟ردیسهعلق یرخوا هرزوا اق شمکحرس هجوا هدنرانک لوک یوم ارم ردیسهمل
 رلکلتفح نادابآ و رومعم تیاغ یف رطا بناج تلوک_ اما ردشلواعقاو هنفرط لامش كلوك

 صوصخاردزالوا هدنسهربحرایدر راهدنام نوک نوک نالواهدءهریشوب و ردشلوا نی علت

 نسهزاور و مس تیاغردرا و یسهیط هحار یک ماع ربم و كشمیللاب نالپ نالوا هدنوب

 ؟ردیوقم ردقلوا بورو اوقتوق ردقلوا كنهدیا لوانت بودما باک هلیعارپ, هش
 هدیار  هلاع بولا اک ق هر یشییلها هسلا تا اا ناول هلا یه

 تونل زوط ینشاببوس ۳ ی قلاب نالب لات یرب روقنقص هس صوبا

 قوتشواورولوا صالخ ندنکلهتسخ .یرغا مدآ لوا هللا مسابهسر وتکه دنشابودنک ینشاب قلا
 یرلدهام هن وک كاسه امار د رل هدام ذ ذل یخ د ران وب یتلاب[ ۲ ,هل | و ینلاب ازاص و ینلابه راص و ینا

 یرلرهام و و ردوو یر ار قلابالصار دق یحماب ہد راقلابددع شپ روک ذمو اما رولو
٠ 

 رج جاغازوک درع ییا هدزاغو 2 هدنساب ر وا قاح كنس هصق هفروتسوا اغا نیم

 یاربس كداغا نما هرز وا لیوط هرطنق لوا ردسظع رسج ر لیوط مدآ یا ز زو

 هدنسا روا یارس وب ردمظع ناد اح نشفاوا اس هرزوا راکرد قزاق كوي

 دودسم راناباو و ناشاپ نسوق رسج وب هحیک سه ردراو وق جاغا ر هرزوا رس

 یسوقرسج ون هحیک سه ارز نمهدیا روبع مدآ ر هيوا ندر و هير ند وا بودل

 حا لک بودا قاس وساح ران ابهدب د جالس ر ددع ىللا قرق كدحاص هرز

 نوسمنا روع یرایرغوا قلاب و رابلتاف و رایمارح و راهلوک نقحاق ارز  رارلکب تب

 نوا ات ینایا كلوک و و ردشقلوا انب یوق یارس وب هرزوا رسج ر نوج
 هنسایرد اوفر هدد د یسهعلق ن 5 هدنعاحینس هردنکسا هدنجا قلدووا را ی

 و لوک یرخوا نرو تک الصا ندفرط رب رولوا طولخم هدنجما ینامل ناوجنب
 یرل سح هدنعایا یخد ندر ییا و ردمظع هرم ر شوا دس هدنسا روا تل

 هام رمشع و رازا جاب ندراناکهد ور و هدنبآ توک و كتسما یخد ا ردرا

Tae 

 تم ۱۳۳



 یمهمانتحایس یلح الوا

 ات ر هعلق رب انب یدادش هشوک راح هدنجما رهش هرزوا یزاغو كنلوک یرخوا کم

 علف بودا حتف ندنلا یلغوا یلارق طویسد هدنخرات ... هنس سونروا یزاغ شا
 یزاغ هدعب شما بارخ وید نوسهعا عمط کما البتسا رافک یخ» رب مکشعآ مدهم

 راطصا و نرہش [۲] شاداضو بوک قشر نلوک یرخوا ندنزاغو هعلقو سون روا
 هقروتسواهدنرانک لوک وب نوعغالآ ندرا كرکسعه رافک ردابارخ نرارهش اووا
 نام قو صانم یاح ر قاجهلوا نصحت بولوا بارخ هعلق ؟هسروک بولک هنسهعلق

 [؟روتسوا بوک نزاغو یرخواهنس هلتمالس سونروا یزاغ بولود رساخو باخ رافک
 لوک هسلوا رامع رک ۱ سنعا اسز علق رب هدنزاخو لوک هک اقح اما ردبا رارق هدنسهعلق

 هلا هجیک هک هدیرفآ درف رب هنو یدمهدیا روبع ادخ قولخم رب وشرق ندنزاغوب
 اساس باس کیم وک اما ودم دیک اخیغاحیتس-<یررتبوا ییسهعصق هقروتساو زر اق ېزلوق
 كوب قرق مدقلازورفمو ملقلاع وطقم بولوا هدنمکح ینیما یلوک یرخوا یتانج مرجو
 نزو هدلوکو نهزک هدر و نجوا هدکوک کردتناما یلیهاشداپ لام نوباه صاخ ها

 جابو رلاووب یی و راهلوک شحاق لج بولوا هدنمازبلا كنيما تادوجوم تاقولخم عیج

 هناخو حارخو صاخو لالاتسو یتح مولودو نوتنو یتحالشقو هحنیساو مانعا ددعو

 بولواهدنکح كننیما كنلوک یرخوا هلمجراهقاش هیفرع فیلاکت یعیج لصاطا ضراوع
 یتموکح و هل راتاره ددع نکا ؟ردتناما لوس ردقو یسهفالع الصا تانک یر

 بوشالود هل رکسع نرافا رطا كلوک زوروبش بودا فرصت طبر طیض هلیهاشداپ نامرف
 e ع ا سا دی م ندنر افا رطا او E تسارحو ظفح

 & ۰۱ دبص را ها فاعم لو هدنف رصتهضق و و یر 0 یوک

 1 توقای رللعشم هدشاقو بولواراوس هرلقشاق هادشنوا نوا رلایاع ر هام هحیک ره روز راوفم

 *دلواراردبا لست نیما قیاققیاق یرلیهام یرلکدنادیص بوکج یرابرغاویرتهکبش قلاب
 رایحفدلوک و كوي یخد رانا بودبا تخورف یراقلاب هرلناکرزاب نلک ندنلیا مور هل

 لاکشافصورد ) رارروتک ن غلاب یرخواتیالو تیالو بودبا هرومالص هلبا زوط هرجا
 درک ادرک كهربحم ورد . . . یسهیمست هجو رارازای یرهوا رلیضعب ( یرخوا هری

 سادایغو 2 [۱]
 س



 یمهب رق هاب
 حس تم

 فرصتم .هنتلایا زیر مور افا وقکب موحیم رکم شلوا ءاد مای با ۲

 رک اسع و راپوط زع لاب ندرالوب و هدقیلوا رومآم هرفس هرزوا یرفاک کیدنو روطق

 ناباخ و ناتسلکنج ییمج بودبا ریهطت یرللو وند رلنوستا روبع هرزواتیهافر مالسا
 مکشمناراها هاش بوک ودراکر س پراص بوروا هشت | هلج بورق نراناتسیهشم كراغاډ

 برق زا کیک ی )ترامرنک دوا الصا_.كدارروع قرا

 هدتعاس ۽ هلتمالس ادخ دح هرزوا ناما و نما

EK 1نر  

 های هرو لزم

 وام هنس رهط بودا ناما و نما هلهاشداب نامرف یردنلاح دسرد ول الاح

 قرش هن ندا ا یمەرفک راغلب و مور و دووارا و رومعم [۱] یدا راشملوا

 ا والاف < شک رس هناهما» ج وا لاثم نوتس ی وکو زا سس مع هثرظ

 و یر یرللو شلوا ریهطت و كرهجما راتابح با ندا نایرج

 هروچ هیرق

 هترش بناج هنب ندنا  ردییوک هرفک شاوا ماسم و اعم نوا دنبود یخ وب

 یرخوا یاحنس دودحرد

 ینشا [۳] رب قرط قرش و ردک اخ ناصلا قرط برع كنعاد [۷] هقاب ناه و

 هنفرط قرش ینشا ]٤[ شنا نسالم هجوق هدلح و هدعب ردیدودح یساو یرخوا

 قلرازیمح هجران لوک از حوا ولا ۶ 9 ط قرش ناو :یرخنوا بونا تعاس 6

 ۱ ۰ بوک یرلارق ر

 هفروتسوا یهامدن هماق فاصوا

 رب مان رو ما نوجا قالوا یهاکراکش و دص كلارق ما نرخوا هدعدق نامز

 1 ناسل رلرب د [6] هفروئسوا بولوا امت همان فا نوحک ودلبا اشنا هعلق یرزوآ

 هلوتس وا ها شا: 2 )شو ك (۳) هنا: ك (۲) یار ۱

۳ 



 . یسهمانتحایس یلج ایلوا

 8 بود اادبیناسلدوب ترا ندساتسپیعكرهدیا طالتخا یا ٰیوأمونکسمو

 ااف یلصا كراو اوز راربد "یغاد نس روم هریب یرلکدندبا نطو ادتبا الاح قارهلوپ
 زرایشیرف ندن راد الوا نیزک باح ا زب یره اط دون اب را ا نوحکن | ۱. . ردراشیرف ردن نع

 هرکضندفدلوا موحرع. هرزواامالسساققحم همهلالبج نکل  رلردیا بسک رخافت وید
 بوروزق هلا كرد كنرف یرلدالوا دالوا هدعب بوللوا نفد هدنابابخ و هرزوا یتصو
 ۱۱۰ خا هرف او "هتسک هما قالوا نیادتک بولوا كنرفا یسهقرف رب ندنراقدلا نق

 بش بول وا امد کرمی ات یرلدوان را هل كنیرلعاد ... و دایوعرو و سروف و

 رارداربسا نرلربرب و كنج زور و بش هللا دونانرا ناملسنالوا یراابرقا هنب زور و
lUنشو هب ردنکسا هدعل ىدا راد یعوق ناتسدووانرا قوح هحنلک هم زاغ حتفلاوما  

 هنیولد و هینولوا و ناصلا و و یدارفلب دووانرا و جارد و [1] شاوراب و نکلوا و

 قاجحنابولوا فرمشم هلا مالسا هل ناتسدووانرا بوریک هنامع ل ا تسد هل یرلهعلق

 همهلالج رازنیع هرزوا نایصع یراهرفکك راغاد هع و شلبروق و راغادهرق و هتنلک
 هنکیدنکه لا مالسا [۲] هدفحت م راوت اما رلاربد یدلوا دنر هرزوا زمیهذم مزب اشاح

 نکا هدنناب لیقرخ رصیق هدکدنا رارف بودنا راع هنمراقج نزوک ناغ بولوا بهاذ
 بودا رانانحاهخ اهن [۳] هسنک ش اب ااا رنک ق مارک با ناک کتب ءهرزوارنطق

 ا بولک ههنظططسق هدعب ندا ]٤[ سمیتعرکهکنخ بوما دادما هرصق یدنک

 1 شاخرب شاوم بویر دادما ههرفک هنس جرج هرزو هقاطنا یخد

 ۱ ندشیرق موق یصا كنموق دووانرا مالک ٌهصالخ رد یدلوا موح رص

 ۶ راناملنم باتک ین یسهرفک ادیو شا رام یناتسدووانرا هدنتفالخ رم تّرضح

 رش .. مالسلاو ردرلاتف م حش باوح رضاح نادهاحم نایزاغ ی الا باوصرت

 ۱ 3 راقیفر رار وعاد هللا باحا هل بودبا اشاع و ریس یخد ین نم

 ردبا نابع يااا 1 N ) یرخوا )

 شم نو HES ۱ ی

 اوت ۱۳ ۱۳ ۵ تچ



 یرپش ناصبلیا

 زعروظنم هدرهسردمو دجاسمو عماجو ناخ میم راخرات عنصم هلو كيب هچنو

 و نوما نسالوا مالک لیوطتو رولواعنام هزمتحایس بولوا مزج هدنرررح اما ردشلوا
 هدنسهیکت اشاپ نانس هدنجا هعلق ( راناطلس ربما راوناردقر ) و كدتسا افتک | هلباردق

 خیشلا ندنا ( یترایز ناطلس ماهلا خیشلا ) ندنا ردنالد بابرا هاکترایز 6ردرانوفدم
 یرل رشد وج والاح(دوصقمهدد)خسیشل ینعی دودویح قشاع قالطالایلعبوسحقافا بطق

 تسدوهلیسهقرخ هرزوا هداحسرب هرجمایرونمربق ور ندنرصع ناخدح ناطلس حتفلا وا

 دادجا نایرد ) ناعم ا ملعهللا ةحر رایدنآلقت و درد هزانورت یدوجو هلیحیست هدنف رش
 . هدلحم مان . . .هدنجراخ یرهش ناصلا ( دوما همهلالج رق ینعی دوانراع موق

 یرقرلردبا ترایز ودرد زعاظعدح یراموق دونان را عی ؟ردن وفدم هدر هاکه ریسه. ر

 مقر یلاوحا 9 هرکر هح ردراشموق رلشاط یربا هرزوا مدق نامز هرزوا
 [۱] نرلازغ تشذک رس همش ر نوحیغودلوا نوفدم هدلح و یدمش اما ردشملوا

 ندنمارک ةباص كهانب تلاسر ترضح ندشیرق موق تاذلاب همهلالج وب ممدبا راحت ]

 رلازغ هج و بولوا هل هدنرلازغ ننحوردیو ربیخ [۲] ب وابو دحاو كوم پولوا

 اوتو میجشو یزاغ رب [۳] ررتک رللدو شاب هرک هج هایرک لوسر روضح بودا
 رراقح نیزوک ًادصقاب اطخاب كمرعلا خيش ر هدنتفالخ رم ترضح هدعب شعا برعریم

 عرش سما رمعای بولک هرم ترضح روضح بولا هنلا نزوک شمقج یخد برملاخش
 هنیروضح رم ترضحیلبجهدک دید مرتسا نزوک ك همهلالبجهنیر مزوک ردکشیملوسر
 مدراقجنردبزوک كع عرب[ ع)ندملیقودنکعای رد البج هدقدنلوا لاّوسبود|توعد

 سضفللاب سفتلا ناامف مملع هر ٤ ءروسبولوا مقر ولحسن هع رش لحس یرا رفاه دک دید 1

 هحلل وا نامرف یسامیح ی كب همهلالبج هحنسا وحف ییطاقصن ( ندعلاب ناعلاو

 بودارارف هلعام واتاقلعتهلمح بودی ادونانراع بویمرواضر هللا یعرشاب ماهلا همهلالج
 ترضح یخ دەدا رلر دهلج ندنکیدنا رامع نرلعادهیلبج ندنار لک هلیقرحموررص ییغود

 :هساشا بوشود ]| لخادهنلارقهساشا بولواراوس هرابک بویما رود هج دبا تف یسدق ر 1

 [ وا عادو وتاقود درک اعهسولدوهینولوا نالوا قلدوانراونالوا بیک تسد

 ترام هدبامز زا نکیاهلاغ ضرابور و [۸] كيلع ههمهلا لج نرلعاد [۷] یسکنرفو ۱

 شمرتک دك : 2 [۳] [ (ع) روهزکب هثیلک اي ] توا :ك (۲) ینرارف : 3 « س (۱)

 دارغوول : ك [1] ردبسانم یسلوا ( لیخد ) [ه] (م) ردبسانم اهد یسلزاب ( ندمهلیبق ) [6]"

 كيلع : 2 [۸] سکنرف : س .نیکترف :2 [۷] [ (م) ردنکمقلوا(سادایغو ) ) یسورغود 1
eaی ل ۲ ۷۲  



 یسهماتحایس یلج ایلوا
 3 لا لح هنلوآ رفت یسنکع چیه . (۱) هارک | ام رکبس رک اندلاع رود
 . . هارث باط يلچ ندانف نوک هآ یدچوک مارات ابا هدنقارف لک رلیدید

 ۱۰۲۸ هنس (۲)

 ً هداز هقو هبرت ۸م رات
 . . اداد كلف رولوا (۳)رخست هليو هثیه یفرعم كلم ج ارات یدلیا غیرد
 : ]٤[ ادا نوسلیاتحر قح ههداز هقو 2 .رات لید هل ا اعدو رلیدنفا

 ۱ ۱۰۷ 6 هنس ۱

 [6] هداز كب یجب دہشم ع را
 دویعم ایاطع هليا کتجر هنحور یدا اص هلا )١( تدوبع هداز كب ا

 ۱۰۷ ۲ هنس( ۰ )د و ماقملکفطا هل وا ندع تاج زا یور یدید اهلا هلا اعد و

 ۱ نوعاط غم رات ندنا
 3 . . هنس ]٩[ نوعاط یرپش نارو یدلق ]۸1 2 .راب افصیي قوذ یدبد

 ۳۰1 هاشاب نسب دق ص ي را ( ردم وق ص هدب راو د ییماح اشاب نانس ( خراب (

 ( دازتسم رحم رد

 فاما هوا چیه ندکمسرعق كەس ا [۱۱ ] هیامس ب وارک
 یاف هدلوا به ندکلم و سنا نلک هناوم- و ضرا
 4 رو هلوا مھ [۱۲] یتیو لاله یدید ثحیلپا شوک
 ۲۰۷۲ هنس [۱۳] ییاهحود وص ندکتف..تسد نکن یدجا لا ما

 قوا (هارکا رک كسەدبا رکش رک | ندااعرود ) یسوود ردشلک اي عارص» و 1

 ۱ باطیلچ ندانف مزنهآ یدک ) یسورغود ردشیلک اي ندنسهطق را ع رصمو [۲].(م) ردنکم
 ۱ .حرط ( ۱۲ = ابحا ) هحنیجوم هیمعت ندو کو رود (۱۰۰) هکر دنکم قلوا ( ءار

 کلب یریبعت ( منصم غ.رات ) كەلۇم ردیفخ زارب از طقف . رلاق ( ۱۰۲۸ ) هحنلیدا

 : 141 (م) ردنکم قلوا ( ربخمتس ) یسورغود . زبختس : س [۳] (م) ردیالود ندهیمعتو
 وا ( ادا نوسلبا تجر قح هعهداز هقو ) ارد رب ردشلک اب ندنسهطق 2 .راب عرصم

 ( تیدوبع ) یسورغود ]٦[ دو مانب هداز كب ىح : ك |۰۱ (م) ردیا ( ۱۰۷۶ ) هکردتکم
 7 دید ) یسورغود كعارصمو نوجا نزو [۸] (م) ردویغودو مات خراب و [۷] (م) ردیللوا

 ۱ نکا لک یاهو هول ردککر یزو كعارصم و ]٩[ (م) ردیللوا ( رات افصو قوذ و
 هاش نسح : ك ۰ س . اشاپ نسح :ط 1۱۰] (م) رویقیچ (۱۰۷۲) هجنلیدیا باح ردیللریو
 یسورغود [۱۲] (م) ردبسانم اهد یسلوا ( هک اس ) هلیرسک كنيس هدنرب ( هنامم ) ۲1
  یرغود ییاسح كعارص كوص ۱۳1 (م) ردیلوا ( یلاله قیب ما و یدید كيلبا نو )

 . هلی دازتسم عارصمكوص هکر دیللوا (یناهح یدماوس) یسورغود ردزسانعم یدازتسم هدرب رو اهقبح

  (م) ردوجما دیربت « ریفتتیرما (وس) ندنردصم (كموس)یهددازتسم .روندیا (۱۰۷۲) ریارب
CNR 



Eیربتش ناصبلیا  

 زور یراز .ر ایوک کرواوا راترشعو شمع فرطفرط یوهو یاهر بودیاراولج هلا
 انوک هدفرطرهو رولوا یراسلح ارق نیسح زورو بش بولوا یهاش مزراخ زوروا
 نارازه عیمج ندنرلهماکنه هزاغآ رس كرناحا.دمو نابرطمو هدنزاسو هدنناخ ناک ا

 ینمی [۲] كنس كئرر نالوا هدننادیم هاکهریسوو [1] زارکح مد بولوا شاب شوماخ

 انروط بوک 6 راقیج بدنا بار بوبانقوص تایح بآ ر ندتلآ (۳] كناقولوا

 ی یاد ادر تاح با هل وا هدامز یی "رر و هعشعش راو روالب یکی زوک

 هعطق چ وا ندنجما كلالز نعو قاشع هکد هدزورو زورو زوم هام ردهدع | نایرج

 ود هللا لسع هدوص وشلک یسهقوشعم كقشاع J رکم نه هلن تا رح هم را شاط ,

 شهلوا قلخ هرزوا تدور هبنهونات ینه ردررقم كمرک هوص نامز لوا هدا نامرف
 فانک ا و فا رطاو ن هو ساق یار ررو ناش ا

 ددع كيب هڪ بولک هلبرلهاکرخ و همنخ راراک و ناعا كي هڪ ندنزاتاصقو ارق
 لوس ؟رولوا یرازاب یسایرد مدا ۳3 تعج ر  هدلب بولا ان رانا زحا لک

 یک یرارولانم هرتسزحو هینوصالاو رولتشامو نایلود ناه ایوک ردلالرللد هدنفصویخد "

 یسهنن زخ رصم شپ هدهحیکنوا نوک نوا ؟رولوا ارشو عیب ردقلوا بورود مظع رازاب
 ندکلف بودبا رلافسوقوذ هدنوب ناصبلبایلاها بولوا فالتا لام هن زخه بولو" ممج لام

 ندنا رولواصاخلا صاخ تب بول وا یج طادبع زوریرازور ردقیراهحیک بول م اک هحاهس
 (ناصبلاربشتالک زیکنا ریش رد) راردر وہم رانو اما راویراهاکجر ف هک .:.هاگهریم |

 ناتسرام العصا كنبرهش ناصبلا نک رلک هللا راو یهدنسهمیرا باج و الوا
 تف یک سد القا ناه و تمالع رب هجنمرک ۲ یرلت رامع |

 رهشو لصاما ردمظع رهشرب لاثم مرا غاب شلوا ناهنپ هرجای رلهجابو غابو رجم اراب | |

 املع ردهسیغو هس ملقا و ار عش و الضو عبنم و الع عم ۾ مدو هرو 1

 راک راونار دقام هاکترایز نایرد) ۰ . ردرلکلام هب هس ع نون

 هبانشس یني رشربق ( موح ص یدنفایلح ) هدنس هل اقم قدنخ الوا (ناصلارهشهلاءالوا |

 ردعنصم ات نانلوا ریرح هللا بهذم طخ ىلج کددرازم

 وش هتشيا [۳] () ردورغود و هتشیا | كنس كنر زب : دل [۲] رتزمکچ : هل سس[ و
 (م) رد ( كنس كرزب ) یسورغود هکر ودرس وک زسا ٣

1 ۳9 



 : راویراهاکءزیسم و هاکمام هدر شم ۳ هلالو رازنح شلوا صوصخ هراماعو صاخ

 ج دا لاس ا ا نالوا مان ینتوک هجا هدطنراع بش الج

 ر و نا اع زد 0ایل رازجوت ۍرانافوتس »ناسا  ناتسودو
 )و رر نافرعلا عم فطل تياغ راردبا رلءولج نوک رک" لا ییلاعا
 . یغانیق یفاص روهظ بارشر هدنتماد رلراب یلغاب کهدنلامش بناج كرش ( تایطاناع

 . هاکجرف ) و ردر ییهفص رازنعو راهروصقم یناورداش و لییسلس و ضوح هدنرانک
 ES هر هدنس رشا ین وص یم وقش وا رہ هدنج راخ ق ر طه لق ك ر 2( انس كرر

 قفا روہشم هامان [۱] كنش كبر رب هدازف مساو رازن رب هرجا ناتسنابایخ ناتساک

 e رارد كشا زو هه اک ریسه ود هلسهحهل یوقدوارا اما ردقاشع هاکر ظن را

 ۱ ۱ هرس رازن و الثم ردطلع ۲ ] نشه شاتر ر یلصا اما ردشلاق هلو بولوا ییوا

 ۳ سشلزا رهش ةرهش ود [۳) الع كرز نوجتکنا زراو اقولوا ر هدنساتروا ات ثهاک
 [ سه اما جوا عرذادخ هاکرظن رب قو لث هدمجو برع مور ؟ردهک اشاع ر

 ۱ قاوقو رام ید اعم ترا اکر هرزوا لرو هدعاق ر ددع زو هم شیکح

 ابو ناتسلکلک یسمبرا بناج رتوا نیز هلا رلنوکنرس دیو یورسو دیلپو هشمو
 هجو یراهفص نمیشن و راهروصقم نوک انوک کردهاکهریسم ر یلنانج قدح ناتسویو
 خبطم هو هدعا نایرج عطقسال بودا بار رهراوفو ناورداشو ضوحو هقصف
 ارا هتسارب هلآ راک دوا رق نوک اوکو هتسارا هللاراهرخو رالک ددفتمو راسواککا

 ت راو تجر ناراب بورا [4] هتیرلسح كراتح یرلهراوف یهو ردمایم هاکهریسم
 2 هحو ردقار لالز بورو نابشن ندناح با یراوص بولک ود هراضاوح

 وجا رلناربلد یلتفص نایورک و یلقادود نوک لعلو ملک نابج بوبح باتفا ها
 دودا تعارف ندا نانف یرازه نارزه بودا ناغفاو هلا نارازه ناقاتشم قاشع

 1 رکدنا نرخ تاوصاو ناطا شوخ هلن | رلکلهدنناخو زاساوناسا تلدنع قاشعره

 ةوشعم ناقاشع عیج هشوک هب هشوک هدفرطره رارولوا ناربحو هتسمد رانج نالبلب

 ی
۳ 

۳ 

8 
2 

 ۱ ریت كل وم هدیغاشا رطس چ اقر ] كنش كنررب : ط س . كنس كىر زب : ك ۱]

 .:س. ندکنس كنر زب : 3 [۲1 [(م) ردیللوا ( كنسكرزب ) یسورود هروک هنفیدایشالک
 (هنیرلتسوا ) اد 2[ ۶۱ تیار رب: سا. كنسكر زر : ك ۱۳] ندکنش كىز رب

 (م) ردبسانم اهد هسلوا
 دن ۷۷۸



 یربش ناصیلیا

 یصیو راهجارف هقوچ یراسال كنمرانوناخ ایرثکا ( ناوسنو نات نوک انوک سالرد )
 یرنکا ( ناز موف نتاوخ ءاسا رد ) رارزک بوتروا دنللد ضایب هرزوا راهفاط یلشاب

 شاوارق ایرنکا (نایصعلها ناکهراوجماسرد) ... هلاسو همیلس یرامسا كن ران اوخ
 ( نادابا ناتسرامع یا تربع یانسرد ) ... [۱] ینساخ و یسناح یرلامسا كن رااللخ

 ءرانم دما رس و یرللو وص هدنیمز رزو یراعماجو ردعنصم تیاغ یسهملق ناصلا الوا
 حودم یسانبو یساوه و با ( نادواج بوخ یاوه حدم رد ) ردرلانب نیتم یرلناخو 1

 . هل ردرلتسرد نت تلخ بولوا هرزوا لادتعا اماد یساتش و فیص بولوا مع "

 ددع شا كيب کیا یسادختکر بش لوق هرجا رهش ( نادناخ راوک شوخماچ ددعرد ) |
 ملع ه ( ناتسرهش دلب ضرا ملاقا باسح رد ) رار هللوق ؟ردراو یرلویف وص تابح ۷

 لوق رد ) ... یراهن ورد .. یدلب ضرا بولوا هدمبار ملقا رهث و بالرطسا ۰

 هرهز تیب نازيم جرب امدق ناهک لو یترا علاط كرهشوب ( ناتسراحم علاط نامجنم "
 رهش و ( ناسیسق نابهار سینک حدمی ) ردرورسم یتلخ بوللو [۲] هدیاوه و
 (تالوصح تاوزبس تابوبح لصفرد ) ... الوا ردراو راهسنک ,ددع ... هلقج هرجا 1

 .. یجم و یساپرا و یسیراد و ییادعو رادهناد اما رولوا یراتالوصحم هلوک ره |

 یلرکشو یلرامو کروجضایب الوا ( تالوک ام عاونا یامظع تمعنرد ) رولوا باس ر
 هدیزک ادخ عنص رد ) ردحودع یماعط هنوک قرق و یدیمس یلدوخنو یروج هلیجارف "
 ینطزق و یساوبا و یزارک رادبا و یسالا و یدوما رلکهیقورب الوا ( تارمثم هک اوف ۱

 یسوداب نوک لعل الوا (تابوربشم رور, ناج نوک اوکرد ) ردروهشم یساتسکو ۲
 سان رم روسجرد ) ردحودم یسزو و ییوص لابو ییانشوو یئلثم هیناحترو هلادرخو "

 یرسج بشخ هرزوا یموقشوا رهن ندا نایرج هرجا رہش الوا ( تااویح عیحو

 رهشو رادجاب لوه ( تاقادح نتاسب و غاب دادعت رد ) ردمظع فاقوا عنصم تیاغ /

 یغوچ اما یدنبا لق و د ررو تح [۳] مولود هحغاب و غاب كیب ر یرکی هدنفارطا أ
 هفبطق لیشی یواهد کردهاکزام ےرفمر ( تاجاح بابرا هاکتدابع یالصم رد ) ردفاعم "

 م شیاتسرد) ردهاکتداع نص هللا رادمآ سورس ددع یدب یا هدزارج یک 8
 اما ردرلرب هاکمارا هاکجرش هلح یورپ و نوردنا كنسرهش ناصیلا و ( تاوعا راک |

U,مولود : دا (۳) هدساوه ءیهز * ا (۲) ینلاح  

Se i O E 



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 1 نانل وار رحم هدننح نما هرروا یرارکک :اراراسهمشح هه ردراو یرلناوح با همشح

 ۱ ردو ے راب

 [ ۲ ] {ETE O ROLES E OE EN كاب یورر رردلوا یشانرامعم ترضح

 [ 4 ] اب ءام كن ییطصمم د# ی دلکه تقشع | ۳] ریقح ینسح یدید نح رات توشود هد

 چ هنس

 ۱ هداز یشاحم و [o] ردشلوا عفاو ) كابا ) یحرا ثانسهمشحرب ( خم راب وز

 . هلمج ( نادرحم یابرع ناخ دف رد ) ردراو ینع ظعاوو یسهمشج ىلا و یسهمشج
یانص لها هدنجا کراو یرلادوا هن اخ راکب د دع زوقوط

 ٤ بودا راک نت و رای دلا تیر ع

 ٤ زو بولوا دز یرلناونات رم ندنتفاطل ثنسا وه ) ناوجو نمد یور كر دا رااشا

  .حدم رد ) [1] ردقج هلبا نانحمه یراهزاآ بولوا هرزوا ترم یرازو نکیا هدنشاب
  هدلادتعاو فطلو هدلاجو نسح یر ره کر دهل وایراهبوبحم و بوبحم (نابوبح و هبوب تفص
 1 ًادلح (نابعا راک فارشا ءامسا رد) ... ردراو یمشاه لاخ یسهنادره كنرللاخ پولوا

 1 اغا رادزدو هداز شواح و هداز یا و هداز اشاب دمت مصح و هداز لاح زمتمعل ىلو

 ۲ .(نارعاش نفنصم هد زگ رعشرد)... ( ناحگاشم یاحل بقانم رد ) ردراروهشم رنو

 ۳ « نابذاحم قیرطلها لاح بحاص رد )۰... (ناراب تح شوخ ناوخا یاهمانرد )۰...

 ۱ قراص بوک راهلودو هجارف هقوچ تلخ هل ( نادیم درم لاجر لاکشا یابق رد ) ...
 ۱ ناسلرد) رارک ج واب یدابقو رشقاح یلاجموقو ی هلبرغابو هیقرع یزعرق یراهزان رارراص
 ۳ یماملع بولبیرت حیصف ایرنک | ب ودباتالک هجد ووانرا هلج ( نادنخسد ص تاحالطصا

 ۱ ناعیجشیاتف ناربلدیاهمانرد ) رارولب ید هحکنرفو هور یراراجت ردراناخ یسراف
 ۱ وزجو وفا و وشاپو وتم [۷] ولج یرلماوع اماو هداز مساقو هداز یلاح یرلمسا ایرٹکا

 ۰ ۰«.یدلامسا كنمرهلوک اینک | ( ناشوکب هقلح نامادخ ءامسارد) [۸] ردهلیما یجوقو
 | ینکیا ۱۳ ها یکم اا ا کاپ هاس نویلوایعا ناب ترضح) تورو (۷)

 ۱ (رتق ینسحو یدید ینرا بوشودهد ) یسورغود (۳) (م) ردقو هدهخسنرب چیه عارصم
 . هموشود ( ۱۰ ت هد ) هجنیجوم هیمعآ رو رتسوک (۱۰۵۰) عارصءو (4) ( م ) ردیللوا

 هکرویلیشالک آ .زاملوا خرات هلکمرتسوک 0۷ ) ییکرت ( كاپ بان ) (۵) (م) رلاق ( ) ۱۰٤۹
 . . ردقحهلوا ( كاپ بان كنیطصمد یدلک هنقشع ) هلبا ( بان ) هدنرب ( ءام ) یدصقم كدلوم
 ۲ سر شرب دبی همشح کیا یشا رامعم هک كعد 3 ریرتسوک ۷ ۱۰۵۲ ) هاب هبمعت هدنروص وډ

 ۳ رد رالما تب (۸) ولح : ك ¢ ب (۷) ردهحلیوا : ك )٩( (م) هدا ین رکید هد ۹

 هتس ۷۲6 تب



 :- ا ی وک یک ی ا

۳۳ 

E و DO Te 

 ا

Eی مع دن سم ا یک  

 یرہش ناصیلا

 یوسراج عیحو [۱] رولوا رازاب یموشراح كحناک كناتسدووانرا عیجو كتىرايد مور

 ندنرارانک كنىرلمردلاق ایا کهدنفرط کیا بولوا ییهشود مردلاق پارس یراقافوص رازاب _
 اصوصخ رد اداب یرلوص یرلهایهاشعیج بودبا نایرج رلوص تایحبآ ذیل نوکر رب

 رالوب هرجا یرلوسراح رایححلقو رایخاجم و رایحاب و رایخوا و هدنسوشراج رلیجهفوح

 رلنوکنرس دس و راهم رانج دمارسو یرلجاغا توت شلکد هربص هربص هززوا

 تحرد یا نھ تواكب هد رللو هرزوا تاب رز یرلحاغا موزوا هنوک كيب هڪ و 1

 بوروطوا هدنرلهاج لظ كرلتخرد لوا قلخ رازاپ هلح بولوا نیم هللا رارادهاس
 ؟ردشکد رات رد نو اود هدزا وسر ایت ید رلردب | تمض و وق ندن رهرداب عاتم

 و ج یوسراح الصا بولوارانابهءاس رارحیش روک ذم هسرلیلاها ناکد هل

 شیاتسرد) ردمرا غاب یکی رہش [۲]هشق ناه هدنب الو صروق كاتس راج شوم ایوک زما
 کهدنفرط قرش هدنجا هعلقیر الوا راویراناتسلدماحددع چ وا هج (ناج تجارتاماح

 تیاغ یسات و یساوه و "1 و رده دق راک یمامح اشاب نانس هدزو + كنس وق هعلق

 یماج وشراح هدشوراو هرشط ندنآ رلکندهرمشط هلاسح هرزوا قدنخ یوص ردفیطل

 نایرد ) ... ندنآ راو یرارطاش و رامادخ بوبحمو هزک ابو كابو انب شوخ و عساو

 یارس ددعشقلازوب هرجا رهشوب یسادختکر هش لوقب (نایعاراک صوصخ تاماج ددع
 ( ناویح بآ لالز راهما لصفرد ) رلرد,ا چ ره یلاها ود ردراو یرلماج و

 بولک ندنرلعاد [۳] هدقنال و هجروک ات یموقسا مظع رهن ندا نایرج هرجا رهش وب

 هدالاب بور وج رابایسا كيب هح بودبا یر یرلناتسوب كبشمو یرلعاب ددع كيب هع

 كرېش اما رولوا طولخ هدنسرق . . ۰. هرجا یزفروک ینافودنو هرزوا یغودلوا یر
 هدنفا رطا كف بودا نایرح را نوع ددع زو هڪ ندراعاد نالوا هدنفا رطا

 ددع رشیکیاو رر هدرانادناخ یه ادعام ندنرلکدتا یر یرلناطیغ ینج ددع كيب هع

 هرجا رهش و ( تاح تا راس همشح ددع رد ) ادعام ندنرلکدا نایرج رلناور تا

 ناطلس هدلوممالسا هدنراتک قدنخ ادله ردراورابراح همشح ددع زوطوا زو ترود هل

 ددع قرق هرجا رهث وب كنیشاب رامعم ندیا انب ینعماج یکی یهدننادیم تا كناخ دجا

 [ (م)ردنکمقاوا ( رولوا یرازاب یوشراچ كجنلک )دوخای ] رولوایسوشراج كجنلك: ك [۱]
 هزاشال ك (۴) هشبق : 3 )۲(

 0 س



 رداوذم یرلتمعن هلاغمو اسرتو رکو e هک یاب ماشو حبص ؟ردنیرفاسم
 ا5 ) ردرلترامع روہشم رلنو راو ینراح هککتو ینرامع اشاپ نانسو یترامع راکیح ال وا

 ۱۳ ۱ ار ا ا در نوا هج نارا نامجاوخ ناخ اخ
 ءارهاشر یر رد ربا کد یاطلس قوس ددءزو زوقط هل ( ناتسزاز یوشراح

 انو رومعم شفلوا ان هرزوا بر یراناکد نالوا هدماعقیرطمه اما ردلکد هرزوا

 ۱  یسهاخ حارص ندلم ردنسح ر زاب یوشراح رادهاس یلوتروا یرلرزواو هزک اب و كابو

 ۱ ید یوک ا بر ددع ید و ردت ریش 2 نا رک رزو یسهاخزا نو

  ردرادوجومهدنآ رارعش لدله؛ و فراعم بایرا نیک ؟ردنح هناخراکن ش قدم هنوک رب

 كلرهش و امارولوا مالک لیوطت كسا رب رحم هرزوا یراعق وام نر ره ربیواهق و رک |
 FE یایشا نالوا هدایند عی اما ردقو قاتن از ىلا رک راک هروک هنا دابا

 Se و [۱] یاراد یاخاکو فابرزو بو امد و دو موز و یالاو توقایو لعل

 فرح بابراو عیانصلها عم ( تالاغشا لها ب ک راکرد ) رددوجوم راهرخاف هشقا

 تیاغو ردقوحتیاغ یرابحایو یرایواو یرابحاقلاق دووانراعو یرازا نع اما رددوج وم
 ط ددع یدب قرقهلج ( ناقذاحنادبا یاملعخانشرد) ... راراشاراحالستال حودم
 واج یح مکح ) و ردرصع ٌهناکی هدضبت ملع نیطال لوقارف الف اما را یضاب

 درالاک ددعجوا هل ( ناداتسا لاک رظن بحاص لماکرد ) ... ردسافا حبسم ایوک

 | ردراو راهم قوج هدتحارج ملع هچرک ( نالماع ناداصف حارج حدم رد) ... اما

 رازاپره ءرجماناصبلا رهشو ( نایمدا تیم رازاب زور فصورد ) ردملسمداتسا... ادل

 ندرلارت یهدنسهمیرا بناج هرهش و کرولوا رازاب اربک تمص تیمرک رب یرلنوک

 من و بولک نالغواو تروعو راک و راغص ددع كيب هڪ ندرلرهشو عالقو تاصقو

 رب وع و بوح بوی وس یزوموا زوموا بولوا لامالام هلیسایرد مدا ىجا

 ع نرلعاتم یلزیک بولوا رلاشاع و ریس اور یو كاب یو میبد پوریا لاک شرق

 بو کرک یرلزبق دووانرا تعلط ربنم رد ردقلوا ندرایو ک هرشط اما راردبا ارشو

 !یرانوک رازابره هصالح راکرارتخا هزک اپ رخ د رظنم كلمو رکی یوناب زر یر یه

 < [۲] بوهزب رهش هللا عاتم یالاک عج بولوآ رب هللا مدا ی. یرهش ناصللا وہ

 (م)ردنکع قاوا ) تو )یسورغود هروک هنتم ] بولوا رب :كءس [۲]یارد :ك [۱]

 چم اانا: نس



 رکسع نوجا قلبت هلق رل كودو ترت تلد ا
 راطنف كم ندو همالسا ا قدك“ هنس هظفاح هم تح ردولع ناسک مالسا

 وشراج نوزوا ندنا رلیدتک هینام هلرلیک ندنآ بودک هلبا رام رع هجارد تایصکپ
 ( رات ) ردو یحراب هرزوا یسوف ییماح هداز یاب اب هدنجما

 [ 41 تنج هدننامز وج هللاتی و نوچا [۳] دح هدازیلابنسح بولاي

 توجو تاذ یخ هدا لوق یرخو یدنا ماعا هللادمحم

 تهر هنیحور بشو زور رلهبد رشح زور ات ج و ردتلود هن
 ۱ ۰۰۱۷ هنس [ ]٩ تماهاکتدامع یداوایهز غیرات یدید ی ال [ ه] یریطصتم

 .دیدح عماحرب ییهرانم نوزوم.بج ییماحراغا ... مداز ىغا هزار و
 نام هدنرق همکحم ندنا ردراونا ر یاج عنصمو بوبح یمماج ناشوط ندنا رداسز |

 فصورد) رډرانو رلعماوح زمکیډلب رومعمو روپشم ردكم هک کک كب
 ردرهنا یراتک نمو ی یرلهعشو یراهواز هلحم ددعیم رکی هل ( تالح دجاسم هاکدیعم دیم
 ان بام ادا هام (نالماع نالاع مسفتل راد ماعرد ( ردر ومشم رثد ول . یدحسم eo الوا

 . هلمج ( نالفط ناوخدحا نابص بتکم رد ) ... هلح ( ندوحم ناظافح ءارقلا راد

 مال اج ردآرق هاظخ ددعر نوا هج( ناتیورد اغلا یار ا و
 .ندناو ردقوج یناقواو یسارقف ردقو هدرهشرب [۷] یسینولج ۂیکت كناشاپ نانس هرجا
 ,یرلناجدب رجنو كر هلابفراع یحاصنادم "هلجو یحاص هقافورقف ی .هکتیبهاج راکنح

 هشوک یوزنم ندقلخ رب هع ؟ردارقف ہاقاخر یسهیکت نسح یحاح ندا راو

 نسا ردرالوخشم[۸ ]هر دحون ی هل رادرد یراودنک ر اویرادرم نیش

 e ددعچوا هلج ( تارامع تافاضلاراد لک ًامرد ) ردرانو راهیکت مان فو

 رم وند ست زی

 : ۵ [۳] (م) ردیللوا ( هدنتامیزوت ) یسورغود [۲] ( م)ردبسان«یسلزای (هناخاتسک) [۱ ]
 .یرتسانم :ك [ه] (م) ردیللوا ( تنح دننام نوح یمالاتیو ) یسورغود كعرصمو ]|

 ههرا : 2 [۸] یسیولخ : ك [۷] ( م) رو رتسوک خراب مان عارص۰ و [

 چک NEY ید — ۱۷۲۱ تب

 45 س یبهمانتحایس ېلچ ایلوا

 قیم ود ۰۸۱ هنس الوا ۴ حاس A بودا ر رحت ي 0 هناخااتس

 .قوح یعامح ییماح اشاب نانسو هرجا هعاق و و راشعا هبمسل را ) ارعشراد ) تا

 . لتفد رد ) ... هلح ( ناربمغس ناتدح 0 ملعرد ) . . ردنالاط * هسردم

AE ERY 



 . یبهمانتحایس یلج ایلوا

 راها ناو د كيا سه و ردشعلوا ر رح هرزوا یرلایلعهتع ءلرلءزورد هج ويد

 ٍ ردشءلوا رر حم تی و "

 هناخسب هلها فرشو هلهاب تیبلا فرش

 , هدرهش و هرزوا ینومضم راتایبا وب ردشملوا میقرت راتایبا یلاثما كون كيب هج
  ردییع تیاغ كع ماعط هلبرامادخ زرسرفاسم هنشاب ییشاب یحاص نادناخ و قاماق راوق

 ۲ ٍردقو هدهاکردرهو ردلکدكنک ۱ نرفاسم هدنورو هدنا هدنادهناخیه هدتلا نوحیکنا

 , هللاعهسرونلو هدنشاب لب رازعا لاقثتسا هسقلاق بونای یآرب هلبرامادخو هليا نررفاسم

 يدمر وک هدرایدر ورب ندلی قرق یربلاح نسح و راررو هوسک ر هبدیع هدتبلا بسانم
 ۲ مدروک هدناصلباو هدر مدروک هداغا رضخ یماغا یرحیکی هدنسولپهرط ماش الا

 ۳۰ E زکس نوا هلج مرا شوراو و ( تالح تاتش ءایما ددع رد )

 یدو الصا اما ردراو یراتالم یسرفک نتال و دوانراو مور "هلحم ددع نوا هلمجو

 . بولک هلی رط تراک نکل ردقو یرلهرقک قشوو راغلب و فرص و ینمرا و كنرف و

 ۰. و یسهلحم ... الوا ردرابشلک هروک هلو ندع دق ا رردبا لتف بویمر و نامز و

 > ( تارابحاص نامع لا نیطالس یاهعماوج ددع نایرد ) ردرانو یروهشم

 5 ؟ردیماح یزاغ ناخ دم ناطاس متفلاوا عدق نده ردبارحم ددع یتل قرق

 یزاغ هدنساروا هعلق و ردع دق عماج رک تعا تولوا عقاو یاقوف هرزوا یسوہق

 اور ءرمشط كنبراراوید هشوک راچ ردقتع و مظعیانب اما ردیناتحت سما ناعا نا

  ثیدح و داصف و راعشا تای هلح ردقو رب یلاخ ردق قاحهوق هطقن رب _ هدراود

 1  یراطخ نسح هعطق رر ثانسرلناحایس مج و برع و مور مکشهلوا ر زج رادرفم و

 هاک لزنم مدق عماجو كنارعش كيب هج ارز رولوا باتک دلج ]٤[ زوب کراو
 ]كم زو هرکه بودبا تفرعم ضرع هلبا ملق هنوک ررب اکر بت سک یه نوجیکنا
 لدراو ره كربیقح تح ردرلراود عشعشمو الو لتیصمتیاغ ارز راشم هلا مقر را

 *دهدن و هلغالوازمعدقبأد كنار رحتران | هدر قجهلوا اربک تیعجرب وهدرلتاصقوارق

 ا وا ند یوضود )لو : پ (4) (م) ردیسهجفلخ تانسهلک ( شغب ) (۳)
 (م) زدهلضف یسهک ( زو ) یهدارو هک مردیا نظ (0)

 نس ۷۲۰ بس

7 



 EE یریش ناصبلا ۱ ا

 ربرحن ةلبا طخ یلج هرزوا مرم ضایب رر یرادادجا هجنراو [۱] هخجشامع لآ ا كمت |
 ضاس هش وک را ددع چ وا هرزوا وق وو ۸۵٩ هنس ردشلزای ناصیلیا ے رانو ردشهوا |

 هل راشمصا هلاریجتز یرلتمالع سلوروا یرابرض موشروقو قوا هرزوا صاخ ص

 ر یلتمهرک راو یماج راکنح یناقوفر هرزوا وق وو راردا اشا رلناکهدنورو هند
 تسردو عنصم تباغ راو یسهلف تعاس دما رز تیرق هعماحو رع رک عماج ےدق راک

 وو ردرظاب کا یرلللالب نانذّوم كرلعماوج هلمح زما توف هردو هق قد راو یتعاس ۱

 یا هحع ساو لهس ریس هجا و عاب ىلتمە و دع علا زو ترود هل هرجا ههل /

 قالوا لبا زا اما ردهدب و یمهاخ رادزد ردراو یرلهاخ انس هنهک عرق راک ییاقوف و ٤

 ملسم و فاعم ددع . . ۰ ههەلق یتجحا ردقو ید یرلواو یرلودنک كننرلتا رق لا |

 را( تارا نابعا نادهلع تراع شورا دلط تلور و دارا
 رومعم هل لد هرلرب هفاسم تعاس رز هند رازاب هدنسهمبرا بناح كنسهعلق ناصلیاوت

 نوک انوک و هتسارآ هلنرلیارس ناهج یللثم نانج ناتاسبو رهحنابو غابو نن نمو ناداباو
 تمدرک هراومه و عنصم و نوکلعل ابارمس ششلوا هتساریپ هلبا رادشنهاشو یئزوخ ر ق

 لنشنهاش هناهاش تاق رجوا رشکیا انب ریکر اک هلمخ کردراانعر توی نادهناخ یلوتروا ر
 شوخ بوذنا نایرج راهراج نوبع ررب هدراانعر ٌةناخره هدنلا کردرلاتخز توی رومعم ق
 ردرلاسز[ ۲ هناشاک لئاوضر هضور هقدح ردا بان ر ندرلهراوف و لستاسو ناورداشو ا

 را هلح ناه ردقو رلاس یلوروا موشروق یربع ندنراهالک هرانم كراعماح الصا ام 1

 یاس ددنتم» ندراک راک ابعاد: القا هردرازومعم تو رز با
 عا طصمو یارس صوصخم هرلاشاپ و ینارس ریزو یاشاپ دم مصخ یرب ككرامیظع ر

 ییارس اغا دمج مصخو ییارس اغا نع هرقو ینارس هداز یلاحو ییارس ظایعو نارس أ

 یسهاتسا یساغا هاسو یتب هدازاشاپو نادهاخ هدازیاح و یبهناشاک اغانسح مخرب ا

 ددعیللا زو تم هل هلرتفد ی ما دن دیش مار هحش ردراو رلابز یارس زو ها

 توین ك ا ار لەختە یرلادعام ردراو رلانعر تویو نانا د هاو یا رس ٩

 مزا ناولف ها یخ ردهداشک اسهاو حیبص یراوبق كنم رنادهناخ یی اما ردنراتحار

 م )ر ردشهاوا: رب رج ها طخ لک نیرو

 ج .اوالهال ح وتم ا نوار جام ۱

 اشک : س (۲) ردیسانم یسلوا ( هغ مع ) هحزکلای (۱)
 ۷۱۹ تس



 3 ___ یبهاتجایس یلچ ابلوا
e o سو 2 س 

 كنكب دیا فرط رد تخ یب ق قاس هةشاب تكا ییا مور مرز وا یرب رحم
r 

 < یال ردددع ۱۲۸ یراچ بابرا هلحو رد ۱۸ یتماعزو ردها ۳۰۱۹۹۳ یوا

 لس ر زویتلا كيب ترود یراج بابرا ها هرزوا نوناق هد رفسلیح ردراو یثابیرحو

 8 رونا یلبآاوا ا رف دلو تارک هرم یننفیر زو یی مور رولوارکسعهدنزک

 ددع ۰. هل یسهخانو ردیصنم یئاب هت هایسهاب ها زویحواو راردک هرفس

 : هسک زوطوا هتیکنز وال لیصاحت هسک نوا تلادع هحور هیضاق هنس رپ زد رلارف

E 

 ابو یساغا بست و یاب رهمشو نقارشا ناعاو یفازتشالا دیش یعالس الا خش رولوا

 هڅه و یرادزد هعلق و یرادرس یرجیکی و یر ادختک هایسو ییساغا ج جارخو یساغا

 ۳ مو نیما شو یساغا رامعمو یرلاغ«ءلق ۱] ددع ۰ و یراتا ره هعلق ددع

 ج کردراو یرلهرفک. ۲۷ زوروونرو هرزوا رلیاعر و راو یرلءرفک+ یمادنخ قاق

eکرد تشک طو ضم و رومعم تباغو زینت ها د روت  azرلایا ر و ایاعر  

 اج بونج الوا ردرلاضق ددع ... هلمج هرجما یدودح یغاحنسو ردراداقتمو عیطم

 اف روهشم ب و یساضق جارد بدلع بناج و یساضق هک انمو یساضق ووا .تشاپ

 موفاعم یعوجاما ردرلارق ددع یتلا یعرکی زویشب هدنمکح یغاحنس هلو ردرلنوم
 اضلاتاعالق تالاکشادرک ادرکرد ) رلنصهدا هلخادم رلکب ردرلیوک یرم یغوحو

 ۳ عبر یاج هلق و تعاس عبر یلامش هدرادلوصح نامز زود رب یسعلق

 ار لکش هدنرانک یموقتشوا رهن هدنجما زوا مساو رب یلغاب هج یرلغادو یرارباب

 و ارم وعنصمتیاع یرلندب نادد ردنشرا شبنو' یدق ؟ردهعاق انب هنهک رب یدادشرب
 "رایللا اما ردقیمم رد یدقمدا ییا ققدتخ هدنسهعبرا بناحو راویراجا را ددع یللا

 درود كی کیا یعرج رادامآرثاد كنهملق ردرهحنابو غاب یناص یجما قدنخو ردضیرع
 یر هرغ یرو هقرش یر ردراو یراوق روم ددع ج وا هلح و ردعدا زون

 3 ردوف تاق ییا وقو و ردمظع باب كلشا رظاب ه هلبق هدنک وا رله وهف هدنفرط

 ّ :ا ردلراود راصح تاق ییا درک ادرک ید یسهعلق ارز ردنآق رشها ید

 ا حتعلا وا هرزوا یورک فاسونق وشراح رطان ههلق و اما رداق دارکوا یرلوق

 رورو رو : ك [۲] ددغ سشبو : ك ءب [۱]

 تب ۷۱۱/۸ تس



 | یرهش ناصبلا

 مور هدعب بودبا لاقتنا هتیراتسد [۱] كراکلم ندهکلمو هک ولم ندک ولم هنوک زوب هج
 لارقماب توب تسد لار فرص مظع ر منو تولوا هدنالکش كولم فا وط یرا راید 1

 [۲] رلیوس كلارتشا رهشو هد رللا یدیلپ دلو ر مان هیناصب و نلعوا رب مان هاب كلاض
 هرارب رب تبویمهدیآ یفاکاس ز نسج نیش داب شاد رق رف کیا نکیا راف رصتم هرز

 ندلاتف و ترح و لادح و ثنح داد هادا رم مان هاصب وا بودا مظع

 بوردلاق نعامراب تداهش بولک ها ناخدم ناطاس متفلا وبا یرغود بولوا ص
 كنبرات رضح نیدلاسمش ق | هدیهاشءاب روضح بورتک دیحو هک بالبر اوز ی یادخ

 ندبوکسارهش دم ناطلس حتفلاوما تاذلاب بولوا فرشم هلبماللسا فرش «لینیقلتو مع

 بور وج هرزوا ناصل و نانع فطع کو تمنع  هتجتف ى4 ردنکسا دووا را

 دمخ نالوا ملسم مان هیناصب بولوا ركع ٌهعیلط اشاب دوم هجوق هلبا رکسع كسب قر

 لاق مات هاب یکادف ك دک هرب اص) بت وصا لبا ردقو ی وپس هک ر هال الد ث پا

 نفت دک هماللسا هلش اعا كيامعل | بود لتف بو ود یرد بید بوصل هدنناخ هماح

 هاج نرلرفاک كرفو مور نالوا هدنحما و اردنا حتف ا هالااشاب دو نرهش یاب

 ندنعدنل و دندو كد هساصا و ندنغی رلصب هلقاخ وليا رسول نوحکینا رارا رق

 ۰ و یاب کز اوت ۰۰ یم ہما هدمور ناپ ا هسخوب رلرب د یرهش ۲۳ ( ناصلا )ا ۱

 هرز وا راصتخا ر اما ردراو یرلتاکح لصفم هدن ال 2 راو رد ۰ هددووارا ن ۱

 هلا ر ا ی روضح ك دم هساصب هلسهدزوم یجف هعلق وب هدعل دا را را

 ناصبلیا[ ٤ ]ع رفا « ۶ راورویبندن راقطن زجمم مالک یزاغ حتفلاوا دکل هدژوم بورا, 1

 ندنندعم شموک همان مع [۵] هدنا مدتا ناسحا ینتخت كاباب كنيدصاب اکس كم 1
 ن دلاس قا 9 رافدروم 6 J ه ریخیسل هضف نرات الو فا رطا نه بورد کم

 I هریخیسل حتفریح ك راتکلم لوا یرل: زا رصح یناروک النمو یراخربماو 1

 ناخ دج ناطلس ناله و ناتسدو وا را عی لا ا تقبقح بولد هناقلا هت 1

 ناخ ناعلس ناصلبا و ول هدعل ردراس شلوا ح وتف ح دف هدب رانامز ناح لو دز اب ناط ۱

 اهدیسازاب (ناصابلیا )۳1 یوس :2[ ۲] [(م) ردیسانمقلوا (دكرلهکلم))هبهکلم : ك [۱]
 هدرافرطمزب الاح شدرلرید ( میرقا ) هدنرب ( نیرهآ ) راکروت یکسا کم ردا نق ٤۲ار

 هدن وا : .ب [ ۵] (م)رل ربد ( مع رهفهع >> م رفع ( هلبا تلق هنسع یه ره یک ینیدلوا هدنس هک( ایقشا)

a ¥ ۱۱/۷۲ ا 

 ا ا



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا

 نوجا یمیمر و ںیمعت لرسج اغا نالوا هرزوا یرهن ناصللا نوک ۲۱] (شفشاکر )
 قلا ربث بودیا روبع هدتعاس E روک ذم و دنر اوج ملسم و خیام

 الا یبا مور هدرهش بوشسا ندرلتآ لپس هدنکلتفج كناشاپ دم [۲] مصخ هدنجراخ

 هب رایهاشداپ را نوحیسهظفاحم هینام هنماقم اق اشا یطصم موروج نالوا فرصتم

 یربغو را باپرا و اعز راک ناصیلا هل ید ماقم عاق بوردنوک نربخ كزمکیدلک
 یارسصوصخ هرلکب هدرهش هللا مظع یالا بوقیج هنلابقتسا كریقح هللا راش رک اع

 ج یعوهفم بونلوا تءارق راهاشذاپ ما بولوا یهاشداپ ناوند بودا لوز هدمظع
 8 هرجا رهش او ءاعدلادعب بوند كهاشداب سما بولوا یرامولعم راک نابعا

 نوا ندریقح بودا تربشامم هغالوا هداما هکمتک هنسهظفاح هینام رک نه بودبا اد

 قدرهشوب هلا نوک یجنر نوا اما نوسلوا هلوا مدا رقح [۳] هدن رلکدتسالهم نوک

 یدلوا لوغشم هنیراشا سک ره ود ردکهاشداب نامرف هج هدک دید کرک قامقح

 فورعم هلال [4] ( هداز یلاح) هنسک نالوا رس ول كناشاپ .نطصم موروج رکم
 قارساشا یریقح ناه شما ندنرهثناصیلا رکم مدا ىلج هتفشا و هتفلآ و مالکریمرب

 دانيت را هرج هلمرامادخ هلم هدمیظع نادناخ بوردنوق هنیارس كن ودنک بوردلاق
 ۴ تداصبلا رش بوس رلامظع تمعن كسم و ناوارف ماعط تبو چ وا زورو بش
 ربع یاشاع هنوک كيب هو نراهللاءالوا راک كلرهش كرءهدما رلتفلا نسح هلی راهتفشا و

 و كدا مات یعسو ماها لذب کما رلاع

دمو مدو مظع هد یعل ناهح سو سخ یارا فر رس تفاعوا
 7 صأا 

 هلیا مور اما رداتنیع رهش یسورع ناتسک هز : كناتتننبرع ؛هدلوطاا هک اقح

 : دق رش یا نتال ندحروم لوق رداصللا هدب و یرمش كحالک كناتسدوان را

 هت ردیسانب نانو سوقلیف یحاص ینهعلق هلاوق هدنرصع ارک ردنکسا یسیناپادتبا

 ام هحن راشعا رام توتندا نطو یاح یرهشو فلس موق یاتهک یامدق یامکح

1 
 (م)ردبسانماهد یسلزای (مصیخ) ] يصخ :ب (۲) (م)ردکر که سلوا ( ششادرب ) (۱)

 1 دار اجر: (ع) هر او )

 س ۷ ۸ ۷ دس



 رادهاس اهتنم تخرد نوک انوک هرجمانسح یوشراحو ردقوح یرلیحش و ابو یرلف

 نسح یوشراحو هلبا یرلاصا مزواو یرلتخرد توط دذل و رادبآ ادعام ندیراحشا

 وو ردشعا نیز یاطلس قوس بولکید هرزوا ببر راتخرد هل ؟ردشلوا رادهیاس
 دین تیغ ییښ وج و قوص ,ندیعودلوا ښا تاق: یتا یا و داری

 لها تاغ و ردلودبم یرلتمعن هد ورو دز زیر بیرغ یسلاها هلمج

 ینوتز بوت ود یناهج یرلهحاب و غابو ردراو یرامدا روهمشم هلبا لاح حالص تالا
 E هدب رلقدنخ كنب رلعاب SI روذلب یجرو و فو احاح و یربحاو ا

 هل ؟رداسز هعاقو انعر ٌهبصق نزم و نیرش تباغ لصاحا ردیلک د یراتخرد قاوقو
 اشاب جرلادىعو بوشلعادو هلا باحا هله هدي ود هدعل رددوج وم هدهطبروت J ايشا

 هرزوا یسهرد و ..نکر دیک هقرش تعاسم ندا فا ناب تم ندسالو نابعا ءزم دن

 پودک ندید راراب نب ا. بوداروبع ندنمنصم رج شاط زور كیاشاب نجرلادی

 ی یر اوج یب < ر و لر 1

 یاد رف هدننادناخ ؟ردیوک نالوا ا دج نعابا هل عدنفا اشابنجرلادبع ۱

 اع ناهح نمز عف سرت هدنشاب هدر لدتا رااقص و قود تولوا دم هداغا دوم

 تحهتفه رب لماک _ ولوا نا اس هدنشنهاشر هد و ردکلتفح زوم 7 راداوم

 لردبا یرلتمج ارقیب ناسح بولک بابحا ءورک هورک ندنرهش ناکب بودیا راصاف
 رک هرات لا ةر باح هن ندا بویشلعادو لا ۱ 6
 صوصحهراید را هل و حدوب مکک دتبا اشاع ورس نرادامر ۳ نوا شعلوا انب هرزوا رلب 1

 راسشیا هرزوا تعرس هل ین و ردیک یلقع كن روك ردرارکد عنصم زرط رب لک

 بودا رذک را هجا و عابو رلارق رومعم هحنرانک رم میم ندا رد راس

 ) مکشپ رف ) ندنا ( اووا یاب هبرق ) ندا ( نالول هبرف ) ۱

 ۱۳]( ششادرب بق ) ندنا ( سرو هبرق ) ندا |

 روک ذماما ردفاعم یکو ,تماعزیک و رایی ک ردیرایوک یسەیحا ناصبلا هلج راوب
 ناشار : هل نو یک ی. لوخیپ :* 2 « س (۲) رلنوک انوک ءایشا : 3 (۱)

 ست ۷۱ ۵ س



 یمهمانتحایس یلح ایوا

 . افگلد ماتم یدلوا هراندیا رظن یه ماع یدلو؛ دیدج عماجو نوچ
 ۳ ETA یاجو یدلواماع نوحهدنطس وا [۱] كرام وب

 نامن یلاعرب یداوا هرجا نلکب هبصق ناک ىب عماج وبشا ردب ولوا ندقح رض

 [۳ ]ناعتس لوا بويل ا فطل هنب نوچ هللدح یک زا یاب ان بوت ا ناار
 4۰۷۹ هنس

 ۱ هلم و ردراو رادجاسمددع یدب هدراتالحم ددع ید هلو ردرلنوب راعماج روېشم
 ۷ ,یدوم یحاص لاح ضرع لها اما ردراو ناکهتخوس ایلاط هسردم هدر ددع چ وا

 موق نرلکدنا [4] فاکتعا كرلنا ردرلایقشع هلم یرلتاوهتخوس كراید وب ارز ردرامدا

 ۲ تی ارز ردراو نارسپ شوک رکج ,نایببص بتکم ددع شب هلو ردرلزمتا ناوع
 ِ محو راروقوا [6] اظفح یراب انک ماوطتم اینک ۱ ردراویرامالغ دیش بخ عیعلا کذ

 ۱ همشج تاج بآ هدر یدب هلو ردراو یاشیورد ابع لا یارتف هک هیکت ددع کیا

 ّ تاجا ذیل تیاغو ردیناررخ اشاب نمحرلا دنع یماغا یرحیکی یسهلج راو یراراس

 ۲ .نهدلادع ارز ردشعآ رام بودیا یتس هلبارایراجءام یرهشوب کرد راوص راوکشوخ
 ۴ تارخ هن وک هڪ یخد بودا راع ندنعودلوا یاو طیف رهشو هدنلصا كياشاب

 ۳ 7 هدنسولج مهار ا ناطاس هدنشرا ... هنس امدقم ردشعا عورش هراتانسحو

 ۲ دختک ینطصم یلج ناو یمادختک لوق هدنسالجا عیار ناخ دمم ناطلسو
 ۱ ردینهکیبولوایمهدازیشادنرقزق كنادختک اشاپ نه رلادعع کر دیسی اد كناشاپ نم رلادبع

 ۱ زوبشم هایمان یرالوغوا [۷] قوشور ؟ردیساد كاشاب نجراادع ا یطصم

 ردم یک اشاب نهرلادع ایرک بانج هقدناب دیہشو دمس هدرب موحرم لوا یدیا
  اشمدجالضاف هدازلر وک ارز هریورلایوطرمع یراببانج هریزو یزاغ رصیمو نطبمو
  مدلبقرق هسخو یدلوامتفهدلی چ واهدنق هل ریدنویأركنا بولواتهج كب لدكب هللا

 ۱ نهرادع یخدو راو یا فطل ددع ر هلحو ىدا لکد هعلق قحلوا رسم یحثف

 ا چا شوو الوعر رد تلطل یماسو یساوهو با تیاغ ردماج اشا
 ا دک | رد رلناکد هدننادم ی وا هعلق ددع رکنا هلو رودرا کشا ددع یيا هلح و

 7 (اینغایه) [۲۲] [ (م) ردنکم قلوا ( كرامو )یسورغود] كدام :ط.كرپشو كر [۱]
  (م)ردشیاک اییفر ۱۰۷ ۲ هک ك عد رورتسوک۱۰۷۷ عارصمو [۳] (م)رویرتسوک ۱۰۷۷ یسهرابع
  قوخوروب :ل [۷] یلخكباخ ميهاربا :ك ] ًاظفح ردراو یراباتک : [6] باکترا :ك [6]

 3 ا و س



 1 یس علق نیل رگید من نیک سس
 [1] نیکپ علف ینمب نيتم راوتسا روس فاصوا

 یرللو ناصللاندنلایسایقشعدو وا را یرالوقاووا تشابو ها وقف و جارد هدنح را .., نوت

 بودا انب ٌهعلقو وند [۲]نوسلکپ رللو لوا هدنرصع ... ناطلس نوحیغالوا ناماونما

 نکب طلع ندنیلکب بولوا یلوا رومشم طلغ هدعب رارد یسهعلق [۳] نیاکب هنمتسا "
 صاخ كنیکب ناصلیا هرزوا ناخ ناملس رب رحت الاح ردهللوب یسهیمست هجو راربدییسهعلق
 عساو ر هدنلآ راب رب هعلق ردیسهحان یماضق ناصلیا بولوا هدنمکح ینلاداووو

 اراد لماک یعرج ردهملق لوجوک رب میرصلکش هدنراذک یرهن ناصلیاو هدر زود

 ددعراح هنقشعرایراح هدنسهشوک زاح اما ردقو قدنخ اما ردهوطخن ددع زویشب رادام

 عقاو ءرزوا رلاق یرللع هلمج ردشوه لهس هعلقرت هنفرط هلبقو راو یرلهلق بعص ددع
 ییا نوا یدق كنراود رولیحا هشوراو هرشط هنفرط لاش یسوف ر قاجنا ردشلوا "

 7م ا ال راو یراپوط هاش ددع شو یراتارفن ددع شعو یرادزد ردالب نشرا ق

 یلوتروا تمرک قجاراد قافوا ددع زووا هل هدهفلق نورد ردناماو نما تیاغ ؟ردلیا ۱

 هدنلوص كل هعلقو ردقو یسهرانماماراو ییماج لوحوک رب هرزوا یسوقو ردراو یراراد ر
 كنهعلق ( نینهشوراو هرشط فیرعترد) ردراو یهاکزاع هدر رازن ر لصتم هراود 1

 یعاب لاثم یارس لمکمو فلکم یلتمهرک ددع زون ترد ها هدنضو قرشو یاش أ

 ددع یدب هلمجو ردرلوا ان رک راک یناقوفو یناتح هل یلناورداشو ضوحو یل هاو ۱

 ردلهرانم هجا تو عنصمو رک راک یحوا ردراءماح ددع ترد هل و رد راالح 1

 یدابو ثعاب هنحتف هدنق هدنجما وشراج نده اما ردعماج ییهرانم قالا يسهرانم ر اما "

 اما حر هحرک یعماح اشاب نم رادع رلد ۱ رزو یساغا یرحیکب نالوا |

 هرزوا [4] ىلاي یمایلع ةبتع كنسوق هلق ردحرفم عماج كلام «هریذک تعاج هاغلاةیاف "
 ردو یخحرات نالوا ر رح هللا طخ ىلج بهذم

 چ وا هدمالعالاسوماق طقف ردو هدیسانمرد ب یلهطقن رب فرح یجنرب ] نیکب : ك (۱) 1

 رد با یهطقن رب "فرح یجنرب [۳] :نوسنلکی :.د (۷) [(م) روزای ( نیکپ) هلبا ب یهطقش "
 هيد ( نیلکی ) هلبا ب یلهطق چوا هدنسهمانلاس یعالو رتسسانم صوص هنسهنس ۱۳۰۵ |

 (م) ردنکم قلوا ( کان ) ینورغود [4] (م) ردفا |
MATE 



 یبهمانتحایس یلج ابلوا

۳ 
 ۲ و یسیضاق جارد نغالواهدر لصاحیب هراز رب هدایردبل یسهملق جارد ردقلادا وو
 وا شم یسهحان رداضق ا لاو رولوا نک اس [۱] هدنو ینما تولوا نک اس

 مدام الزفروک سم هدرادلوصح نمز عساو زود ر یرهش ناتسرامع ردارق هراپ

 ناقوفو یناتح ددع زوم رود هله و ردانعر هصق نیربش رب اشکلدو ح رفم یلهجحاب و غاب

 9 هعلق روتسم هللا تمهرک اپارس یلناورداش و ضوح یان رک ر اک ییهضور ةقدح و

 راکو یراک نابعا ردراو یرلیارس لمکم و نیزمو رومعم هللا راهروصقمو نیشنهاشو
 رد رانا د لک و هداز و شا ویداز [۳) سارع الوا ردقوح ارش
 یماجو . . یمماج ... هدنجما وشراح الوا ردارحم ددع ترود هلحو یسهلحم ... الوا

 ها ردقوب یراءراتم اتش زد رک اما رویرادحبسم هام دذغ 6 لح و رفراروپتم <

 رد رالکد ملع بلاط یراتاوهتخوس اما ردرلهسردم ددع ییا هلم و رد رلکحهرانم ا

 2 و ردناشیورد قیرط ةهناتسا يدع کیا هله و ردنادص هناخسرد ددع چ وا هل و

 ورک او ک هدها يهاش کرا و یراناکد رازابیوشراح نمو نادابا و رومعم ددع زویکیا

 فرح لها هلج ردیناطس قوس رب رادباس بولوا نب نم, هلا یرلجاغا یسهویم توت

 < یسهعلق اووا تشاب ارز رولو تنعو تمیقیب تمیقیذ عاتم یعی بولوادوجوم
 ییا هلو ردن ضو رومعم یرازاپ نوحیکنا ردرلجاتح هن رازاب یوش راح دلرپهنو

  یالاک شام یه یک .ناتبسزازب بوک بولوا اس نیک راک یخد رلنو.ردراو یناراجت 3

 ۳ وب ردغدایز ندقرق,یرلماج یا نکل ردقو یماج وشزاج اما رددوجوم الاو
 ۱ نا ز هدنجما وشراح بود دهمت کعا اشنایمامح وشراحر اغاهداز صیرح اما رلیدسا

 راما راک نابعا هلرهشو نکل هديا رسیم نماعآ ادخ یدلیاكرادت ]٤[ بروب یخد
 ۳ عا یعاحوشراج ندنغدالوا یراجایتحا هنماج وشراح بورکیراناقلهئو ابزقا
 ۲ با و یراغدا نالوا یحاص نادناخ منهو ناکرزابو اقنع اما ردراشمە | ]٥[ یعس

 4 ؛ارللو زود هنفرطقرش هن ندنا ردراتسودببرغتیاغ ییلخ بولوا فیطل تیاغ یماوهو

 1 تودک د1 ثعاس درا یر نا

 () توروک : ۲۵۱ . بوزو ت (٤) صیبرح ٠ :كل (۳) هلق : ك (۲) هدجارد ۰ تب ۱

 1 تعاتس ۽ : 3 :.تعاس ۳ :)ت )٩( ترام : ی

 تس ۷ ۱۲ .تس



 ی هعلق ارد

 ماعلا ها كوب زوتوا , مدق زورفم ملق عوطقم ردبوباه صاخ ي٠ .وکح ا
 ردیسهلکسا كراتبالو یریغو كناصلا ارز رداتموکح هلیمدا زویکیا راوینما هقشاب هلآ
 رل رع اع اد ؟ردلو ناما و نما ی كیاصلا و ردیجما یزفروک كيدنو ار ۱

Eگردرا و قدعم زوط مظعر هدو و رارشانب هدنوب یرای كراناکرزاب هل  
 ارز ردک ندو ORE و رف عیحو هنلیا مور هلقج ردهمطاقم هقش اب

 ,(جارد هعلق تفصرد) ردینی رازوط یک رلغاد هدنشاب هلکسا | کردراو یلزوط ذب ذل تیاغ
 ید كجزفروک هلوحوکر ندنزفروک كيدو هدنرانک ایرد كسار زوط زود ر

 و سشعا ضع هعلق ر رب میس ل کش هدیرانک ا رد رجا لف ل ا شع را

 بوشود ا ندنعیدال وا یتسارحو طفح بودا لاقتا لود ندنلود هڪ هاب

 وا مداها هنرورط نامز ردفا تیک ریه رج رادام اراد اما ردشلوا نار و

 مد را تم اا ییارادقا وا یاس ی لا ی هرفک نزا

 كجوکر عبر لکش بولب نسهشوک رب هدننناج هلق كنهملقوم هدنرصع یو ناخدیزباا
 رظان هقرش بناج یر راو یسوتق ییاو ردمدآ زون زکس یم رج ؟راشعا انب كج

 یالازو هدنجما ردیسوف هلکسا | نیما هدایرد ف ح وتفه هن سع و ردیس ودق ناصلا

 قاحا ردقو یراماح و هلاخ و یرازا یوشراح و ردرل وا لتم هر و یاس قجاحلا ب3

 ار ز ردقو ردقلوا یراهحماب و غاب ردیعماح یو دیز اب ییهرانم رک راکو یتعهر کک ماجور

 نارا ۲۶ ندنیفا نراهفولع یراقارفل ردق یاازاوا و یرادزد ردرلو هروش لرو قالا

 نیک رب ار ادخیتک هاش راردنا والا اشو ناصلا هحیهاک رداضق ها یالازو 9

 تیاجح لصاحلا ..  ور رد وط هدروخ ددعر نوا هلو ردهدناصلا هله یرادرس

 و بم ]٩[ تعاس ... هقرش بناح بوقلاق ندا ردلکد رومعم رهش ردقلوا اما دام

 هجرانک دنا مک ۷] یک :زفروک رب ندایرد یرلارق نادابا و رومعم هدرار زود

 كرهدىا اشاف E ناداا ییهلق و یرلارق نالوا هدنراسپ و نیک
 ا ۳۳ اس رک سمت

 بم ا

O OEEاس رس سس سس و  

 هارد لوّدم هصق ین هر ازا رش تاتو

 همای نیست ییما -ا رد یدو هدد ودح ناصلا ردیساس ها هدنح راب هه و

 (م) ردقو هدنسهخسن پ یسهلک (یک ) وبشا (۲) تعاس : : ك (۱)

EVANE 

 هه E وه



 یبهمنتجایس یلچ ابلوا
 ڪڪ

 ۴ را نا ندی یر .ناصلا نانخا رول رفزک( كچ وک لوا ردراو ید زفروک تی

 هبایرد بولوا لاثم ایرد هدند یسهعلق اووا تشان و [۱] یموقشوا رهو ظعاو ره

 كبدنو بودیا مدہنم مظع رم روک ذم نراود رب كنهعلق یغودلوا طولخ لاثم ایرد

 كجوک ر میرم لکش هدنر لاسموقو كلج یغوداوا .بیصنم هنیرحم یزفروک
 جارد راو یرلتارف ددع شعو یرادزد ردمدا زوید یعرج رادام اراد زدکج هعلق

 ,هلیکسنا ارز رد راک قاراتال وم ری اسو یرانایلاد,هلمج پولوا هدنمکح نیما یبهملق

 ردیسهلکسادابا ردن كرار مث كيدنو سوفروک و هیلو وهرولقو هینابشا وشرف کردمظع

 ۰ .هرک چ اقر, ردراو یرازکجوا تارفن ردق یللا قرقو یعاج یلهرکر هدهعلق نورد

 ِ ودش راح ودیا مت + اودا (قازحا .بورک . ندنراقش هعلقوب .یرلهتقرف یرافک هطلام

 .تسودببرعو بیرع تیاغ یتاخو ردراو یرلعاب اجماع اما ردقوب یعاجحو ناخو یرازاب

 رر كااصبلیا ارز راردپا ارشوعیب هلبا كنرفو رارینافافک بودیا دیص قلاب ردرادوبارا
  .یلزمهلک هتناهلرلنویلق یربا هلبا قالوا ایرد لاسموقو غیعص اما ردو ید یسهکبسا
 ۱۳ رسد ایم ا میم هل ندا ردناما یت یاس تیظا دواک قافوا اما
 لرءدما رلافصو قوذ هدرلکلتفح ییهعلق لاثم هعلق هرجا ینادابا

 جارد مظع ةملق یا رک ] جاب تناماراد فاصوا

 .ناخروم لوقت کھ روم هعلق درو هعشعش یک رینمردب جارس هد دق نامز

 | هلا هح رب هدعب بورک . هنتسد هینایشا هدعب بولوا یسانب ناینانوب مور هملقو ننال

 3 رد ناخ ناز تل ا وا هدنح را او يه ندا پاوا کج هنلا کیدو ییاقودنوب

 «ېاردو اشایدمم تسد هدکداحتف نرلهعاق (۳] شکو رابونوکلاو [۲] هلوردنکسا

 . .كنرف رافک هدعب بودبا حتف ندنلا ییدنو یناقودنو هللا وزاب روز ید نسهعلق

 ...  هنسهدناخ دیزاب سولج هدعب بودا الیتسا ههملقوب هنب هللا [ع] كنج ر كنرد
 | هدنکاخ ناصبیا هرزوا یربرحن ناخ ناملس الح بولوا حتف هملق وب هنب هدنخرات
 1 0 وا ارق هدع . + یمهیحات و رداصف فیرش هل ساپ ها یالا زوو ردقلاداو وو

 : ا ) تانج ر (4) نحل ك ۳) .هبووردنیکسا ملل «ب [۲] یموقسوا : ك« پ [1]

 (م) ردیللوا ( هلبا هلبح رب ) دوخای ردورغود

 الم س



 یمهیرق انوقرح

 هتقرف لوا نراهملق ردراشءوروق نرارفاک ناتسکنرف میج یراهتقرف هرابنوا ردرلتکی
 هناور هل راهتقرف هنسهظفاحم هینام قصن كنسراتارفن هعلق هدلاح ییدمشیقح راشم ورق هلا

 رارجما وص وق ارز ردلکدفیطل ییوص اما ردفیطلتیاغ یساوه كنهینولواونو رایدلوا

 رارولوا ایقشع تیاغ یرلتکی هزات نکل ردرافیطل نوحیقح ادخ یرلهوبحم و ینونحم اما
 ییسف یاب قالبج یردلاب بوک باولا قجاراد و هصق نر یرازج هلح یرلبابسا و

 یراشاب ایرثک | ردراهللالیسیف دهاحیزاغ یلمارحاضاس یرااقرا ىلج واب ءایس یراقایاو

 بولوا هحرش هحرش كاج كاج یزاهنک ر هنس بولوا [1] یلغاب یرانایرع هنس و یلغاد

 یرانابزدرو هدنراناسل اعاد عراو یرلبزاغتفص یردنلقلادبع هنهرب رسو هنهر اپ نسهر ی
 لع یالار ردیا تاک و تاکرح ود ( لعاي دم اي ) هسقلاق و هسروطو هسروطوا

 تسردنت بولوا هرزواترم هلمج یرلیور كنرو ردراناخ یسراف هج کرد راناج نادناخ

 احاول ندا ردرلناح ییا هلوا یضار ندنسهلمح ادخ ردرلرورس یالا ر [۲] روز ر

 بودنک تعاس ۷ هنفرط برضندنا بول | راتیکی هلیسو رارب و بوشلعادو هلبا راثاتسودو

 ٤ اب وفرج هب رف

 كید و یر را نهم تودا ر روع یار ده رق ر ومعم e بولوا یصاخ راکنخ

 رهن بولوا راوس هییتشک رب هل هلزم رلتآ هدلح رب | طول هتسایرد یزفروک
 یا رم لوا تولوا لخاد ا یسا رګ هک نع تو هفرط وشرق ف کرا

 تودک هدرلارف هد عننا یخ د [w۳] ناش ¥ بودا افص وقوذهدرلارق نادا وو وام

 ناصاووا تشاب هعلق لاکش | یل ناصیلبا تیاالو دودح دفرد

 ۱ ردات یارف 4 مر کیدو یاقود و یسا ردکع د ۰ هحدوباب را ناسل "

 هنسا نع یمه ردنکسا دونات را ناخ در ناطاس حتغلاوا تاذلا هد زا و ه دعل

 ردرلشعا حتف ك ىلا کود یزاغو شاپ دوم یزاغ تسد هعلقوب نکردک

 و هاج قرش 8 زفروک كىدنو هدایرد با دک ا یعاحنس ناتصلبا الا

 رور ن : ك [۲] ردبسانم قاوا ( لغادیرلنابیعهنیس و لغاب یرلشاب ) 1 یلغای : 2۱11

 انوقرح : كس «ب] | ؛]رورب ن: 2۱۳۱ [م]
 ا



 یس همانتخایس یلح الوا
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 . هچراب یربا اما یدلراص هنسهعلق یسەر زج زفروک كکيدنو ندنا [۱] بوق هدنوب
 1 رارطی بولوا تخادنا رکشل هدقرالا لس من,[۲], بویمولک ها هینولوا یزانولف

 هدننسام ایرد هللا هبنولوا رهشو و

 3 [۳ ] جرووزا هرق

  یداهر هلمج راو یسهینک رومعمو مظعم ر ردیوک ییهناخهرفک ددع یللا زو

 | بفیلکت یرله ضک هل ردتس ما هقشاب ییدعم ز وط نالوا هدب وب ردراحزوطو رابحقلاب

 :E د ذل تاغ یزوط اما روما هنتمدح قفراقحب زوط بولوا یر ندهفع

 ٠ ۱۳ ا ر دیک ماكنت رز اک رم وخ, بول هلو ط

 هد ورو ر دیعب مدا كيب ندایرد بل

A 
  ۳ ۱ت 9 ۱

 اشایدمحا لک هلجیسهعلقویرلهقمدن نغا ناعلرا ویناعل كوي تیاغاماردروسنار ورب

 ردشماواانبیسملقینواوا روک ذم هلیش اطهدب رصع ناماس ناطاس بود !مدمماحاح بودا حتف ۲

 . نواهدنفرط برغ كناعلویو ردیرانابلاد قلاب یسهبرا بناجهلج كنناهل یسملقیککیو
 3 ۱ ۱ هدقرالا لمم 1

 رد ازاص هر زج

 e هل بوئلعای بویلشق هدهر زج و یساعانود یرفک كىدنو هلم هنس یه

 ها كعد نور هرق هدنفرط سودول كنسهعلق هیولواو ردا هجو ندهرزحو هسرتسا

 . یناتسدوبانرا تاقودیصاع هدنناح هلق هلاسودولو ردلوایرب [ع]وللب هاکلزتمر فورعم
 ۱ 5 یمدآ كسد هرفک اما ردرهرفک هرق یلاقاش هرق و یلشابهرق یصاع هراب زون هل

 ۱ ر اچ e تیاع رانو زاردک" هدادما رنو هت رفاک ہد رک رابه هس نکل رلردبا

 روزه رورس روالد یزاغ و ردام قلخ عح یخد كنهیولوا و و رد رامدآ دولارا

 ۲ 7 : پ (۲) بوت. هدو نواه ءاغود : 2 (۱)

 ۴ نکلی ك ]٤[ جروورا

 تر ۷۰۰۵ تم



 تا قنات

 یساضق ابنولوآ تینا
 س

 لا ماز وم ارد اون ات واط اهل ای ینلاها رعد رتلاظب ناف ی رم از

 هلی یش لپس تاربطابحاتض رب راو یرلوص تایحبا اما شلوا بارخ یرللو وص
 یدردبادای نراحاورا كلراتاماما هدزاودو داش نرنحاورا البرک تشد نادیهش هسنارام

 راک و راغص هرجا رلغاب هدنفرط قرش تعاس صا نوعا یوص نغا مگا رز ارز

 هرزواترثک و ترفو یعاونا كنايشا یریعاما راررتک وص بودک درکح تربسع لا رقف

 تالوک ًام)ردشع ود یناهج یرارادبآ هوم نوک انوک هدنراهحابوغاب صوصخاب رد دوج وه

 كرولو لافک و زولوقو [1] هدرک الاو نازاص هدننامل الوا ( ندنناحودم كننابورشمو
 یجنرو و ینومل و یسهداب مان هیناحرو زالوا هدمور کر ولوا یرلهطروع یقلابو یراقلاب

 یسانوت هقوح یزعرق هدنرایوک تاقودو ردشعود یناهج یعوزواو یربجنا و یلوشزو

 هرنولوا و رارروتک هناتسکنرف بودا عقب رلامکح بولوا لصاح ینوردنوازو یرلکوک
 بودانناق یتفز هرجا قادراب ییر اصوصخ ردقو هدراید ر تفز لپ طلب یک یفز

 هدندوجو كنم اوص ندقادرابلوا بوک ود همشطهنب نان را بویقلاج بوب وقهنچنا قادراپ
 وراقوو رولوا دوجو كاپ بویلاق هفلتخ ضااو ناحلتومو مغلب و ادوسو ارقص الصا

 ر :یک رگنوس زوک زوک راو دعم یراشاط نام د ندزلاق هدا وف 2

 كلنمرک د هرجا رک د قا رد هناتکنرف بید یراشاط نامر د كیا ل ردغاط

 [۲ ]وما هرزوا یلو راغابو رولوا یراشاط نمرک داراخ تاس فطل ندنشاط یمهر زج
 تیالوو تانداعمناکلصالا ردقوحیخد رانداعم هنوک هو ندعم روم و یندعم یشاط

 زوقلوطانا رکم یلثم مکر دراو یرانایلاد قلاب باسح ی, ردقلوا هدایرد بلو ردان ولوآ

 ردیصنم رصم هحیلزک رب ندنتهج لوصح یغاحنس هینولواو مالک همالخ هلوا هدنسایرد

 هربزجو هدننا قارو ضایب قصم لسع یلهحار ماخربعو كسم نالوا لصاح هدنو و

 ءدوپ ذیذلو ی رش ذبذل هن بوروتک وص ناجنف یعرکی یلاب ناجلفر ردزالوا هددیرک
 هل یند ام یمهعلق کک یسهعلق اینولوا ( هینولوا مظع نامل سشیاتسرد ) رولوا ی

 ینسهملق هینولوا وب هدنتفالخ مايا ياس ناطلسیتح رولا ېک هرابدیب مکر دمظعناعل
 یتوناه ءاعانود هدعب بودنا انب نوجا كما هظفاحم یرلیک [۳) نانق هدناملو یسهمتاا

 قنات اد )یل : دل ی « پ (۲) (۶) ردهدملسد ( هدرک ال ) ال 1

 نیم ۷۶۲۷ بیم



 یسهمانتحایس یلج ابلوا

 وا مدېم ر و يلد رکراک و یلموشروق ییماح ناملس ناطلس ندم ردارحم ددع

 ردشٌهوا ر رګ هلو یځ رال هرزوا یسوق هلق ردعماج بوح یلهرانم

 نوا هللالیبسیف دجسم ىدا نیکلالاخیخ بوقعی ادتبا
 نیرفاآ هللاراب هعج یدلق ١[ ]| نامزلا نایلس ناطلس اا

 [OY نين رغم ا ماجو قح رو نح رات كماقو یسح یدند

 وم كلام هدزرفک تعام هدنجما وشراح ندا ردرو عماج لساحور تیاغ عماج و

 ناسح هدنشاب [۳] راقاص ندا ردایز عماج یلهرانم ریکر اکو یهرک یماج هداز
 اج هلق ندنا ردهللا تب منصم ىلتوزوم ٌهرانم رک اکو لعد رک از توت نیلماخت

 >و ردم وقص هدالاب یرلتالح شنل 2 ردراو یراهواز هلحم دنع شل هل و ردفوصوم
 EN هداز یگومو یسهسردم یدنفا توقع ال وا ردن اکهخ وس هشردم ددع چوا

 -و راو یاوخدجا نادص بثکم ددع شب هلو راو یسهاخسرد هدازاغا نسحو
 دهاخ یسهکت یدنفا ترا ندا راو یرلهاقاح دحو له هناعنتا وذ چوا

 1 راویرلزالادع یحاص هنیمشب هفرخ هنهر رسو هنهراب ددع زو هو [6] کود لقب

 ۱ # لام مرا غاب یەک اب ]۲٩ نوغزوق هرجارلغاب هدغادنالوا هلاوحت هبهملقندنا
 لوسر عرش هی را وشراق راو ینحماح ددع ر حو ردفوصوم هداالاب یعودال وا

 د وسر عرش هناتسا سل ا سا اک ا تقولا i یدنفا دم Ê عر او یس

 . و قرح لها هل راو یرازاب نسح یو شراج ددع ید نوا زو ترود هلو

 : هرخاف ُهشقا یالاک میمج هنماما ردقو یناتسزاز نکل رددوجوم تارداون عات

 ادعزکس هلجو ردراو یراناخ ددعترود هلحو ردیسهلکسا كيدو ارز رونلو تنمو
 و ا اا لال ات رفیتهکت+یدنفا بوق نیلخ اما اون یره
 .. هنس [۸] دابعلاربخ وهو ینخرات مدید هکنوح [۷] رانبلامو یتخرات كناشاپ س ایلا مدون

 ا ق روا )یسورغود رویم وط باسح هیفام عم ] نیبرقملا :ك (۲) نامز ناهلس : ك (۱)
 راغاد :ك (۳) [(م)ردهنسانعقوح (لوب)یهدارو .روییدبا ( ۹:۹ )هکر دیللوا ( نیب رقلاعماج
 : س(۷)نوقزوق : تب )٩( عردیولخ : 2 (۵) یتهردم : ك (4) [ (م)(راقابط) نا 1

 ادنسهرابع ( دابعلا یخ وهو ) رات (۸) ( (م) ردو یسوغود ) دانتلا : ك .دانبلا : ط
 رعل) هدنرب ( دابعلا) هلفلوا حدم یربخ صا دصق» هج طقف رورتسوک ٩۳ ه هکردقجهقبج

 (م) روئوقور نکاس یساه كن ( وهو ) هدنروصو رررتسوک 6*٩ نامزوا هکر دبسانم قتلوا
 E تب



 یماصق انولوآ

 تامهم راسو هناخهج هل پولوا نک اس ےک یربع ندرادزد هدهملقوب و ردشمتا
 عاب زهر دد زویحوا هلمح هرجا هعلق هرشط و و ردولع هقبط هقبط هلا رتامزا ول

 زرط قجاا هل اما ردعساو یراءاع قیرط اما ردراوا [۱] قیض زسیلوحو زسهجگابو
 ید ترامو ماحو ناخو ردقو یشر ندرازاب یوشر- یخد هدیو ردراوا رب مدق ۱

 هلنوک انوک 6 هناخهبج یقاص یراذی ام كلر ر هزوردول ردراو یرا و وبف ددع کیا هلحو ردقو

 [۲] یاب ر و هقرش ۍسوق ر ردرلدوجوم یرانابهدید و ا زورو بخو ردوام]

 بلر بل یا بولوا نا مدا رشمالا قدنخ در رادام ار ادو رد رظاب هب سع فرط

 -رسج هحک ره بولوا رهرطتق یلهرقم ی.!رسج هدن راکوا كرلوق و ردقلقاطبو ردایرد

 رکو ربغص هلمح و راردبا رپس هیوبق بویلغب هللا راریګز هیراوق هعلق بور لاق ینرآ
 .یرالوق ددع زو ترد هلحو یرلاغا ددع ییا نواو یرادزدو راویرلپوط ددع زویشب
 یرجکیو یر ادختک هاسو كدنا رومأم هلیهاشدایعا هنسهظفاحمیت الو هینام ینفصت را و

 رومعم هرابیشبزو هلج یسهحا بولوا یساضق فیرش هلسهاب ها زوج واو یرادرس

 یسادخیتک ناملویساغارامعم و ینیماجارخ و ینیما هلورعوک و یرادجاب و یستج و رد ر 3

 عقب ردراو یسلاوح رار یلنوتیزر, هدنفرطقرش كهعاقوب و ردرا و یس ءادختک ر هشو

 .ترایز) [۳] هرزوا هلاوحوو ردکلنوتزو هاو غاب یفاص ینق و یعارا و یابو غاد
 a اه یحاص هقافو رقف رفت چاقرب ( ناطلس باب

 .یهاکزاع عساو رب عقاو هدر راز ر هدننیام یسهبصق شوراو هللا هعلق و (تاجاج
 ودرپ راز مدا كی ا ور وم نوار ولا مدا كيب ییا داور
 .مساو زود ر ناه ردلکد هدنحما هعاق الصا رهث و ( هینولوا شوراوو رهش فاصوا ۷

 رامرا غاب ییریحا و رانو نوتیزو ےروآو نوم ییناتساک لکو یلهحابو غاب هدر رارج#

 .لمکم و فلکم یاس رک راک یناقوف و یناتحت یلوتروا مک د لج هرشاا

 .[ع] رافاص و یتوح نا راکنحالوا ردراتالمددع ...هلح و ردرلوا رومعم نرس 7

 ه.. هلو ردرومشم راب وت یسهلحم وشر حو یس هک و یمهلحم اقا و یل

tT و : 3 .هرزوا نورو هلاوح و و 2 نم (۳) یار و ا (۲) قرض : 3 ٩( 

 (م) ردیللوا ( رلقابطو ) ی.ورغود (4) هرزوا نورو نالوا

EN AG 
4 

 4 ۵ -- یبهمانتحاس یلح ابا وا



 یسهمانتحایس یلج ایلوا

 ۳ رم مرشطندوق ی هدنفرط زار و شا ندنآ بودبارومام هنسهظفاح هینامنفصن یخد

 .بودک یرعوط هلامش بناح نایای هاکو هک لود اریسیاهج بوس هدتعاس ۳ ینشا شوش

 اب واو" ATR 3 یا شم هام فاز یاح فول ٤

 ناخ ناماس نوجما صالخ e یورو ا ارادا تم
 دلت ند راقدروس تراشا ود كر وح كج هعلقرب لاثم ولوا ر هدایرد بل بودا نامرف

 و د (ایولوا ) هتمسا كن هعلق ماعالادعب هرزوا یرارابررد قطن ,كناخ ناماس بودبا ان
 و اول تن اب مدق نوناق رارند یعاحنس هینولوا هدینافاخرتفد کردلوا ىهي بیس
 وو O u 2 هلغالوا اروا كمال و دارشلب اما

 ش هدنورو قحاطا لاسموقر هدن ښا ا یزفروک "هی ووآ ی

 اهلسدس هک اقح کردراوتسا مکح ٌةعلقرب یلانب لاثم یدادشو یلهشوک e ا
 ۳ ا اف (ندکس) هدندحرس هرک ۱ رلربد نمهدنا انم هعلق لنامع ردیاخ

 اه نایعلآ رلتمروک نسهعلق ( هینولوا ) ویو یسهعلق ( ردتب) هدنرانک یرهن هلروط
 ا راودو ردکسک ون 4 یعرکی لماک یراوید كنه ولو و رثزملی یب رودای هعلق
 ۱ تم هياط ددع ز E راهش وک ددع زکم سو ردیلنا را راب وا یتانلاق طخ

 دا دمآ رس ددع رشید ہد رب یه بولوا جوجأم aE جوجأی مس ور را را و

 1 رم تمه ردزا 9 روع رار هر یشا ادعام ندرلپوطو راو یرلپ وط

 ژامروبو هناخیشش دما رس هراب ید قرف رار هایرد ر ظا هنعا زفرول هرزوا رله نع

 د ودراپوط راغص مدارر هنر نه راو یرلپوط زع لاب ییوروا هقوج یزحرقو

 کهعلقو و ررطب هدنناب رب وط زورو بش یرامادخ هلح بولوا یلرعاویلیقص هدامز
 17 یادش شفر کی زو راو هنسسهشوکر استوک نه ی

 ۱ "ناملسناطاس هدنجاو ردتدآ زوب زوقط رادام اراد یسهملق هنولوا هرزوا باسحو
 "دف ج تنا ا تاق ید را و یسهلق ماتم ناس هدنسا روا و راو ییماح

 E العا : هورد 1 ردهبق هالک یلوروا موشروف یتسوا بولوا اس ثس شرطم یاص

 E رد لو alê چرا وب ثانسهملق هینواوا ردراو یعلع الطم

 ت ینانس نامعم هجوق كناخ ناماس نیو و ینا ارز ردیسهلق هم هلک هدکیناللس ایوک

E E E 



 یمهعلق هسناق

 هت و ات ردنا ندتسسیلق هیاق و هل ینهملق ... و یال. د

 تاق چ وا كن« هلق و و ردنایاغ هدنتلا یتایا ناهج کردهیاق ةملق شفلوا انب ہدیلاع ءورذ

 یسوبق ر و ریایجا «شوراو نالوا ءدفرط لوا کردرظان هتفرط هلق یر راو یرلوق ٠

 یهدنفرطبونج ید یر و ردلو ردک هنسهماق هينولواینشا مه ردحوتفم هنبناج زار و 1
 رظان «ةرش یسوبق ر كنا ہک ردهملق ما هدننای كنوبق و اما رولبحا هشوراو لوح وک ۰

 راک لونروا تمهرک ددع یعرکب قحا ءدنجما «ءاق ما و رولیجا هرجاهعلق هنب بولوا ٤

 ثنسراودهعلق ب اوب راو یراګراص وصو یرلهاخهبجو یرارابنا لالع و یراهاخ مدق

 کراو رایوط ددع ترود رظان هامل یسهلق هیواوا نشا هدنید راو» -
 كبوطوب ردقوب یررالثم هدرلهتم دحرس ر و ردشمالوا كلام هراپوط هل وا هاشداپ ر "

 و یسهرجم و یهشود و یناغرو بولوا نک اس شق و زای هدنجا مدا بیرع رب هدر.
 بوزدمآ وق رب هتینغا كوط تارا حاصر .یتح زدمدنحما بوط و هل هک 8
 رب لصالا  رولوا نک اس بوناق بوجآ یک یسهاخ ییزغا كبوط فیرط شر
 راح ضاس ر هرزوا یسوبف هعلق ی هدنفر ط زار و و و راقلاق بوطی هددوط ردادوا ٍِ

 یحرا تا ممد و ریمعت هعاق وب ناملس ناطاس هلا طخ ىلج هرژ وا نه هشوک "

 رازابیوشراح الصا هدنو ردشوش شبا یرافاقوص هلج كنهملق و و ردشفلوا رر ق

 هدعزوحواهلج هدنشوراو یهدنفرط بونج كمف اما ردقو ترا ماگ ۱ ۱ 8
 ردرآ 7 یی رکر اک تاق ردنا تاق یلهلاوح هرزوا یر یرب یلتمءهرک و یلهحتاب و عا
 اج حرقم ر كیاشاب نانس یزاغ قاحا ردقو را ر ندرازاب نوش ید هدنو ٩

 لوا او یسل و کک یجاح ا ددع ر و یسانعر هرانم دمآ سس ر و یا

 تاق ر يها زومتم هډ و برع و مور اما ردمارخ كاش نان ۳ 8
 یحاص هقافو رقف ندهللاپ فراع فراعم بابرا ردیهاقناخ یلو شاتکب یجاح قاتا

 هدنسوواککخ بطمو رد ولقلا بومحم ؟ردراویرلکحوک اسز بوو ا

 ردکنا هله راهم و رلعاب و راغاد هله ییاقوا ارز ردلودبم هر هد ورو نا يراتمعف |

Eرد ران :وفدمهلب |یناقلعتو ابرقا ميم هدیلاعهقرب اش اب ناس یزاغتاربابحاص هدیراوح ۾  

 كنس هعلقهیناقو و رد رص اقناسلهدنفصو 8 رداسزهاقناخ ر امن ناهج لصاخ ان مو 2
 كنلوقهملقو و رارنآ نرلهنممهغظو ندننیاهیولوا هلجیرادزدو یرالوقددعزو ترود هل

E VR 



 یمهمانتحایس یلح ایل وا

 ۲ 8 ج ار نالوا هدکب فسو و ندارا | هع و یرلطخ یتیدزا
 تنر 7 كیاشاب نانس با ۵ ۳

 ۱ بودبا روع [۲] دعاس ... یرلارق وب ( هسلک ها e ت ندنآ

 بودبا روبع رلارق رومعم ه هلی

 a هدنخرام 1.۰ هتس

 اب ناطلس هدنخرات ... هنس بودما التسا ههملق وب کنرف یناقودنو كيدنو هدمب
 : هعلقوت هللا هرصاح كب سونروا كحوک یزاغ تسد ندنلا كدنو هدنرصع یلو

 ا لاس ود < له هن ناما » بور و هللا هر و رارافک نالوا هدنجما هکود

 ( هینق ) ههعلقوب حتفلادعب ندنرافدروس « كه ناق » كب سونروا كجوك یزاغ
 او هدندودح یغناحنس هینولوا الح ردشلاق ( هبناق ) یسهمست هجو نوجیکنا راود
 ارلزاق کهدنحما كنسهعلق هینولوا هدنفرط برغ هدایرد بل ینشا ندهملق و بولوا

 رس ٌةعلق ر شمکج رس هایم ج وا هیناق هعلق و رونیروک هلم یراقوواط

 یدادش ثلثم لکش هدنتسوا اتمه ی هوک رب یلشاط [4] هکفوک و یلقاو وط رب
 ۱ ۶ ءدنفرط ز السا و ردمدا ددع كي جوا لماک رج ردالاب ساق

 زویحوا هلم هدنحما ردرلاق موروحوا ناتسکنس یفاص ارز ردقو قدنخ
 وتسم اا تمهرک ردراو یماج ناخ دم ناطلسس ر و ردراو رلاس رک راک ُهناخ

 تیاغ راو ینارس اشاپ نانس یزاغ بیرق هک | راو یرومعم عماج یلهرانم نوزوم
 برد زفروک دیمب ليم یللا زو و یسایرد زفروک و یسارح هینولوا هلمج گرداع

 !یزفروک [ه] تانوغرب و تاقود و جا یزفروک هینولوا و یسهریزج زفروک
 2 اهد ] هبناف :2«س«ب (۳) هدتعاس ه :ك (۲) ان سوج هیرق :ب (۱)

 ۱ تانوغروپ :ك (۵) یفوک :ك (4) [ (م) ردیللزاب ( یب ناق )

 تین ۷۰ ۷۰ هس



 یندعم هايس تفز

 رذکر ابوك رومعم ندنا ردیکلتفج كيراتخ ( لوقارف ُهيرق ) بودک تعاس ۽ ندا
 با راک هدنتلا ( تاقیمهیرق ) ینرکرا رهن بودک هسودول [۱] تعاس ... بودپ

 بود روبع هفرط وشرف ی

 ھا تر لدعم اک اشاع لادرد

 یغاد لوا راقیج ندغاد رب کردندعم ادخ عنص بج هدنک اخ یاس هینولوا

 یک قدنصو یک قدصا [۲] یرلنداعم زو هڪ بولد هلار لکرل وک یداه رف رلنکهووک

 عبییما تفز نوک زد ورا قم تک گامی ورق ی رلهحراب تفز هعطق ۰ ا

 هتمدخورولوا لصاح یهاشدابلام قوج تاغ 4 ردیهاشداپلم مازلا ها لو نشر ۲

 دام هدو بویعا لتق هيا راو رلءهرم ردهو راو اسم اعم هراپ ی

 بودبا راک ندراندعموب دا كە و راردا تمدخ تولوارتسا هدنندعم تفز ب 3

 يدمر ىو با 3 ننوک قلا صاب یدا راو یخد م ظع غاد ر الاح رثرن ۱

 بودا ضرع یب هینولوا هتلودرد یخد یا بودا روهظ هدلوب یخدل وا اإ (

 نوجنراهظا نمنع یرابانج مالک لصاا یدلوا مازتلا هقشاب ها لو نوا یخد لا
 قلخ تفز هاس هله ی راجا بودا قاخ ر mr زهربس ن راتسوا كل رلعا دو

 یرلاغ ری یاشاع و (دب رام مک هال نآ ) ها و ( ءاشیام لعه هللان' ) ها ¢ ۱

 هدلح لوا هت ناه اما بوک هللا رلت| ینوب ( وصقآ رهن ) بیرق هلو نان بوق

 . یزفروک هینولوا برق هل لوا یخد لوا بولوا طولخ هیرک را رهن اک ند رک زا
 بودک هلا ار رازبمج تعاس لربح ندوص قاوو رولوا بصنم تا

 ۳ ات ۰ 

 تاعم 4 رف

 یا رسرومعمو ردهرق ییراز#لال یازفح رفمرب یلعماحرب یلهجابویلعاب هدنىد 1 7 ۱
 هدماصهیرقو هتفه رب لماک هلزعدنفا كب فسو هداز اشاب نانس e یلتنچ اع

 یک مز موحص زعردب مدقم هنس شم بودبا یراتبح ناج هرزوا زمام و دار
 ینودلوا ناس بولوا و هدیادهناخ # بولک نوک و ید لوا هلی

  Iلدرلاران : ی 0 تا۲ 1
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 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 !رهشوب هرزوا یرللوق نولقو هرداپنهک داتسا نیمجنم لو ( دارفلب ناتسرامعلاطرد )

 ب هولوا هدایز ینالوصحم كنبرهش بوئلو هدیارو دراطع تببو هلنس ج رب ینرامع علاط

 رزوو تیالو نابعاقوح ندرهشو اما ردرامدا ملسو ملحو قولخ كب هلک اخ تلخ
 ارقالانب یتلخ الوا ( تایلک زیکنارهش ُهَعرد ) ردشع وق راهتسک احلصواملعو الکوو

 ۱ ءرجو [۱] رصبم و ردم تیاغ و ردرابزاغ اف میحشو ردامو رار شک تریغ تیاغ
 لا بسحموقو كناتسدوالرا ردرلک اب هدتهج ششو [۲] هدیشیهو ردراک اج

 ا وهتفلآ یالا ر اما راردیهذلانح تعاجلاو تنس لها اما ردیرایلح یشیرق

 2ءاوهاکترایز الوا ( یدارغلب وارا هاکترایزرد ) ... ردقوح یرلمدا فراعم بابرا

 وا و ناطلس رلربما ترایز هدنمرح كنعماح یو دزنایو هجاوخ مجمجو  یدنفا دم

 دنناتسرا نم نادمو یدنفا رم ii ترابژ هد رف فرط یر تناح ثنعماح یروق

  هدنفرط اعم كرش و نع» | مملعهللاهحر هد فاش ىلع خیشلا تراز هدنس رق رممضخ

۰ ES ۰ u 9 هی ۰ ۰ E 
 ددادرپ ال 4 رف کدو نده هوس هد 4۰ رو و وی 4 رک .

eارودیران و ردرلیوک رومعم یلوازو رمشتلامشب یال وصح تیاغ رلارق " 
 هتسهظفاحهنام بود یهاشداب ناو در بورک هلا مظع یالا ر هرهش هلعانغ لاماشاپ

 هر 3 هب هدک دشلعادو هل اريقح بورقبح نرلع وط ِِ ارس هرزوا یهاشداب نامرف

 ۳ بت یر 3 دون اب را و او برع 9 سونغ ۶ ه ریقح 7 ردیلحم عادو

 رع [4] زونواو شاق ررو هقوح رر رارکت یخد «ء رامادخ و تار و باوا تاق

 ۲ 1 ۲ بور و قمر یراتکی زاهش زادا كنفوت مالسر ددع زو بودا ناسحا

 1 بوشلعادو تولوا

 ق رومعم هنباج بونج بودا روبع ندرسج جاغا روک ذم هدنجا دارفلبو الوا

 ار وذیرق) ندنا ]٩[ ( انس ُهیرق ) بودیک [] تعاس ۳ هرزوارلدنلپ هوک بوک
 اس ٣ یزق دوانرایصاعریو : ك < ب [۳],هدنسهو :ط [۷],رصتتم : ك 1 ۰

 ۳ ا : سا ب . اهنیس : ك [ 1 تعاستع ۱4[ ۵1 رابوا

 هتفع ۱۷ 919 طب



 یدارغلب دووان را

 هدالاب هوک ویو راقا هنلوک یرخوا هلج راهراج نویع یهدنفرط هلق بودیا نایرج ءراوب
 کو [۱] هدیاحنس و هدب وتسي E هعونتم تارشحو تاقولحم سانحا نالو

 تیاغ لصاطا لوا هدزرلا هک و هدوک تب موکو ۀدنضا کز هک
 ناصلیارهش هلو ارح نالوا هدنفرط زدلب كدارغلب اما ردیلاع لاج هاکراکشو هاکهرم ر

 بو ندنعودل وا فطا و هلعالوا یییا الی دارغلب رهشو و ردر تعاس ی

 هلحو ردرهدّومو بدّوم تیاغاما ردرلتسر قشاع هله بولوا ناوارف تیاغ یسه

 [۲] هطایماناه ردناتسدونان رازملس یدسیدوه هللبذایلاارز رارزک حالسرو یرلهزا

 ایاعر بویلوا یسهفاط تادنولو یرکسعاما رارزک بود نوحیقح محاق ینعی نوحیقح
 كلک اللد بولوا لماکداتسا هدراماح بودک هلومالسا ندرهشو اینک | رلنالوا یو

 یدمسدوانرا ضاسالوا ( تایورشم تامظع ماعط تالوک ام تاحود# نا ۱ راردپ

 یلهطروع و رتی ما [ع] راو قشموقو [۳] هقوماحو کەرو قواطوک هروح لد وک 3

 ثكنسهریشموزوا ندننابورمتمو ردحودم تیاغ یساصمصییمدابو یساولهقاعق و ی

 ندا شون ندنآ هساک ر رار دهیناحمر هک ا رولوا یسهرش نوکلمل شات هک و

 زالوا لئاز یسهحار ربعو ناحمر ندنعامد هتفهر لماک بولوا تسمرسو شوخ

 بولوا یک كل ضاس یسهزو یرادو رد رش هیناحشر صوصخ هرهثو لصا 1
 ردیسهزو [۵] هییوص 2م رب دل مصم بوک ردا عفد ینلرسوص ندا شو ند ۱

 هقدحو غابكيبهح و ف نوتزو یرا ناقلردق یک دا ندا مک تاهک اوف |

 (تاعونتم تاع ونص م تاعیان م راکرد) زالوا یحنروت ویاعل اما ردشعا نیز یناھج یرانانب ۱

 بود هللا بس سساکلا ییلخ |S اما ںولوا دوجوم فرح لها فانصا لها 5

 ]٩[ ردماوع قنص ر راک بوروتک عاتم تیالو تیالو کر دتر اجت یراسکو 5

 یجوبقو جارصو زازع هرجا رهش یعوح ٤ ردنافانصا لها یتقرفر ردناملاغ یسهصمز ر

 رهشو ( بالرطسا ملعو موج ملع لوق تاملاقا باسحرد ) ردعابدو یجاغزقو فا و ۱
 ..ردسربش رهشو ... یراملوطو ... یدلبضرا بوللو هدنطسو كميلقا ی

 کس كيم و یر فوم وصل ها (۷) هدیاحنس : طظ . هدراجنس 8

 راو قشوق : ط . زاووتشوهوق ك « س « ب ( ؛ ) هقوماج : ب (۳) م) ری

 ۱ ردناوع : ك س « پ [1] ییوص رب ۳"

2 ۹۹۹ 



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 | بودماروغ وقسف هدنخایوق كغادوب یراناج یسهلوقم تادنول نالوا هلوبرامو هجابقشع

 . هدشوراو وروقوناما ردر هاکتربشع هاکبرط بیاجلصاما راردبا ترشعو شع هتفهرت

 .دارفلب ناه ردراو یرلرد هرفک ددع ییا قحا ردقو رازاب یوسشراچو ماجو ناخ

  رومعم هلا یرانالاد قلاب هدنرارانک وص الج یرلواو ردیسهلر یرشآ وس كس رهش

 | نرلوا كشوراو ورقو هسلک هرزوا ناینط موصوا رهن ندا نایرج هرجا رهش نکل
  ,یشنهاش كراواه و نرلذاکدغابدو هاکءهربسم نالوا هدنرانک وص كدارفلب هدنفرط وشرقو

  رومعم تیاف كدارفلب رهش ارز ردنا قرع وص نرانکد یزردو هناخهوهقو هروصقمو

 . بوصب وص نراترام نامز ضعب بولوا رطان [۱] هوص هج یرلنزور كنيرلنادهناخ
 ۱۳ ۶ روشخ یارو )ردا طف یاس یه ةوروا تنام ارز زغآاورنط اما رک

 .هرزوا موصوا رم هدنشاب یسوشراح رلیحاغزف هحبغشا نددارغلب رهش الوا ( تاساح

 . هلح لرمسج و اما ردمیظع ةرطنقجاغا زوک زوقط كجهدبا روبع هدشوراو وروق وشرق

 ۳ زوم یرلتسوا نکل ردزاشاط امن ربع یاس رک راک عار ۲۲ ] یرلهات

 ع الا لپ بیارغو بیا ر ردلهشود یرلکرد یحاغا دیلپو هشم یریا همسک

 ٍ . .كناملس ناطلس هرزوا نیردرهن هدنرهش [۳] هجوف هدنمالو كسره ایوک کردهبضو

  رتسجو نیما لبا ظفح ادخ ردزوک زوقط یربسج دارفلپو اما رد رسج مجاغا زوکرب

 .نایرج ندارح یهدنفرط وشرق كنسرهش دارغلب موصوارهن ندبا نایرج ندنتلا كميظع

 دارناب رهشو اینک ا راو یرلناتسوب كبشم كيب هاو یسالرط رب كيب هج بودیا
 لصاحیجنرب ذیل تیاغو ردنابحبا فظنو فیطل تیاغ راردما لامعتسا ندوصو قلخ

 كره دارغلبو ( روموط لج دلاقم هرظنم رد ) ر دک هناتسد وبانرا هلمج بولوا
 کردالاب هوک دنلبربس كسک و هل وا یغاد روموط نالوا دیعب تعاس ییا هدساخ هلق
 یعاونا كناشع تاهاک تانان نالوا هدنا ردالاب هوک بیهمز نایام ندر قانقینلا شب

 و كيه ودنا جورع هالب لاجو رلامکح ندناتشالو ناتسکنرف عیه وا
 و ر نوا نالوا هدنرافارطا راتایح بآ نالوا هدنوب راردبا ممج راهودا قو

 «پ (۴) [ (م)ردکر که سلوا ( یراهیا ) ] یرلبان : ك (۲) هنیرهن موصواوب : ك (۱)
 هرزوا ی ره هس ردو هدنق ورش ورتم ولک ۷ ۵ راتسوم هدکسه هک ردو گو نام هح وق ك

 [ ( مالعالا سو-اق ) ردهبصق رب

e ۳۹سس یی ی تا توت ین  

ey 
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 یدارغلب دووا را
 تست سیب مت
 سیم تم ست تیم ا

 ماعطا تافایضلا راد لک ام ددع رد ) رارولوا نک اس راتاعیانص لها رایدلا بر هدنجمآ ٩

 رنو یلروقزوا و ناخ درزاب دلم ا ترام دد چ وا هل ( تارا

 هرجا رهش و ( تاح بآ ناوح بآ یراح لالز راهنا نایرد ) ردر ینارام ٍ

 ندروموط الابلجو موصوا هوکوراپ هرقصا هدنفرط بونجات موصوا رهن ندبا نایرج |

 هرق بودک هرجا یارح اوواروم هدنفرط برغ بودن نایرج ندا رهشوت بولک ۲
 لاثمایرد بولوا طولخ ....رهن ینوص ناصلیا بوک ندد یلتفج [۱] كنلعوا نان ر
 یسعلق اووا .تشام هنا بودا روعنننسارح هک اس كرمدا ناز نو و 6

 رېو شقو زای هدنسارحص هک ازع بولوا بصنم هنسايرد یزفروک كيدنو هدد ِ

 موصواو ثكسرهشدارغلبود (شو راو وروق ترامعفصورد ) روللوارومع هلرایمک موصوا ِ

 (شوراووروق) هتمسا ردراو نیزمشوراور یرشاوصهدنفرط بونج «دنس 9

 راموروا اینک | ردرلوا عساو یلتمهرک هلجو یلهچابو غاب یلوا ددع زویکیا هلمج رارید 3
 غادوروق هعاد یهدنسهبک | كشوراو و ردرلنک اس یراهرفک دوانراو §

 ؟رددنلب رسهوک مظعرب رار دشوراو وروق بولوا امسم هلمسا كن | هصقو ندنرلکدید 1

 كرسج نالوا هرزوا موصوا رهن بولوا نیزم هلا رامظع یاهنم تخرد ا

 اح هسک قوبجر ندغادو کھ راردبا فرص نرهتسارک كنمراتخرد هنمیمرآو ریمعت
 لیخد بودا رارف هعاد وروقو بودا ناق مدا ر هدرهشو رولک ندنقح بودا مر ا
 هرهش یناق لوااما نمهدبا د عضو هک | کاح قترا بولوا صالخ ندنلا کاح هبشود ا
 هاکهریسمرد ) ...رایا نطو یالج هسرولوا لصالا راردنا لتق نآ لوا هک سک ۲

 رار هاگهربسم هاکجرف هدر ید شم هلم هدنرافارطا دارغلب رېشو ( ما بابرا ِ

 عابد یعاشا و [۳] یرلهروصقم كن رلایق ی هکح هاکهربسم هدهعلق [۲] ورو الوا ردراو |

 ]٤[ رد راهاکراکشودیص كراتکی یغادروموطو یراتخرد ینادیموشراج کیو یراهفصهناخ
 یاس كاهینوق ایوک عردم نابایخو راذعهلالو رازنجرب یهاکءهریسم غاد ورق ویو"

 بولوا ناور یرلتاح بآ هیراح نویع ندنرلار هڪ زوزو كن رهش هطالامو 1
1 
 هل رهش یح ]°[ رد راک درا مدا رو هدرا هط صم و هفص کەدنرلەباس مب طع تح رد یھ 11 ۳1

 (م )رد شمنلىق فاض مهن دعب ام( هرب سم ) )۳) وراقو : 7# (۲) ثالغوا كب نامع هرق + س ۱) 1

(EF | 11 (م) ردیلقثقاب اھ د نیم 1 رد رلهاکر اکشو کد صد ی :غاد نیر : دا  ) سوق( ۵ 

 (م) رونید هتیمشن یسهلوقم هفصو کسودس هلبد دشت كفاکو یحتف كلاد هروک هنس همر 1

AVY — ا 



 یس همانتح ایس یلج ایلوا

 ۳۲ نیا ا رهظ و رروطوا مدار نوا هرجا یسوقا# زاو یتعاست ر هک

 ا اروا مات هدریباق زر ییادسم بز
 1 هل راو یرلهاخ هوهق ددع یتلا هل هدننرق وشراح و و ردا ربع تعاس رب جات

 اخراکن شقا هلوک رر یره [1] کرد رایواهق نومتربع نوملقو شقت هلوک ررب
 روانش هدوص نا راي ضعب بولواهترانک ...رهب ندا نایرج هرجا رهشیاقر ردنیح

 بابرا یاق دصاو بابحا هنوک هج رایضمب راردبا دص نوک انوک یهام رایضعب راردبا
 یسارعشار ز را رروک هبرعش ن فو هیعرشمولع ُهثحام نوشلپو بوشوروک هلبا رافراعم

 یناعم نامترم شم ایصحمالمولعو یتشنونف لیمکت ندنیفلومو نفنصمو رساغلبو احصفو
 4 : ,ظ را E درشم ناه قاحتا ردرالکدهدندق بهذم اما ردقوح تیاغ یراهنسک

 هدنرانک مظع رم یسوشراح هاخ غابد و ردراو یرلهدآ عسطلایذ دیشرو بیو

 شوا نیز هاب راراحشا نو ار ا نوگن سیو راهن راتح نععالوا عقاو

 لجناغزقو ردرپ هاکهریسم یهاطو كاپ تیاغ 6ردناروا ها هناخراک رادهاس خ ایوق رب

 ا یخدلوا اما ردسادص قط ِ لراحکح و نادنسهح پرک مدت چ

 ردشم وااس هرزوا سر ر ترد راك کد [۲] رادناشو نم تیاغ یخد وشراحو اما

 3 و مک ردنسح رازاب یوشراح فظن و فیطا و كاپ هل وا یدیسوشراح [۳] رازازعو

 بونلواریسیرلکلباهدنجم یراکیک هدنراقمراب كسب رلناوج زانغباتف | هن بوبح نالوا

 , ردقلواندنکیدانایرج رلوص ندنرازاب یوشزاح یی روئلوا هدهاشم یرالاک لام

 راناکد هلج ارز رتسا كعا لاج یاشاع بوروطوا هرزوا رالو مدا ک راو یرارازاب
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 ۳ یدارغلب دووان را

 ددع قرق هلج مکر ولوا رطعم یراغامد كمدآ هلبنابرطع هرا دیحوت بولوا روم |
 (ناج تحار تاما حدمرد ) ردرافورع» رلنو ۰ ۰۰ و یسهکت یلروقزواو ردرلهر

 یا یلروقزوا هدنک وا یبماج ییروقزوا یر الوا ردنالساغ ٌهبامرک ددع کیا لج
 :لاثم یناهاش یانس هدنجا یسوشراح هناخهط یر و رداوهوبا فیظنو انب فیطل تیاق

 هتفلا لوق ( نایعا صوصخم تاماح فصورد ) ردک اب یرامادخو ردانشور ما
 ردراو رلمأح ددع ور .هدرلنادهاخ یارس ددع شن زو هرجشارپش و 6

 رداغطع ناکهتشآ همشح ددع . . . هلخ ( تاح بآ ناوخ تا رابه
 مساقناطلس رامعم هدلوبمالسا یرشآ لو هدنکوا یوق كنماح ییروقزوا نداج الوا

 ردح رات كنسهمشح اغا

 كشرهدبا نروک کریخ رب یدیاب نارامعم سیر اغا مساق

 [۲] كنسةهمشچ و [۱] کهدنجا تردیللا كب ماع یداوانوچهیلیالوبققح
 ۱۰ ۵ ۶ هنس

 رب رح هلا طخ لج ضاس هرزوا یشاک یدروجال هعطق ر هرزوا همشح 2 راو و

 مرا موق هنن بولوا كناغا مساق هسیخد همشج یهدنشابهاخ جارس ندنا ردشعلوا

 ددعرد ) ردهدعا نایرج یرانوبع یلروقزوا هدر زوقط ندا ردشهل وا قیخ هرزوایشاک ۱

 جارسندلم اما ردیاطاس قوس نسح ر زاب ددع ... هل ( ناق ناتسزازن یوشراج

 نینعو نیربشو رومعمتیاغ یسوشراح رثیجمازقویسهاخ غابدو یعهاخ فاقخو یسەناخ
 یانعر قوس رب انبو زوئه هدنرانک رهن اما ردرانک اکد ردشملوا اب هرژوا تب

 ددعزوب و كردنافرعلا مج کردبر رازابر بیر رب هدعاق ر هلج شما انس اشاپ نم 1

 نوک تولوا ۳ نادیم ر یساتروا رددوجوم هدنا هعونتم فانصا ؟ردرادیدج ناکد
 فازا لڅ هدراهفص یهدنرلهاح لظ هباس بولوا هتسارا هلا رارادهاس راحشا ن
 یاع ربع یاس 1 رد ) هدنامو راردا ال رک راک E رر قفراعم بابراو جنت |

 i ا لدرا دا چکا ج ا راو یبلق تعاس رز د رجاوشراچ لوا ( تابیا

 طقف ردنكمم قلوا ( كنسهمشح وروک هدنرود یللا كب ) یسورغود ردقوزو یزو ارا

 ردخ رات الی رکاب ء ارصم و هک كع درویقیح هلضف ند (۱۰۵:) هحنلیدب !باسح و كرك نام 1

 (م)ردمزال قءوقوا زسهدش ینسهلک ( یلل) بنا

 و [۲] راویمهلک [ هاک ] هدر كنو هدنسهخس ط .ردقوهدنسهخس 2 ی -هلک () 1

 ا



 یمهمانتحایش یلج .ایلوا

 ۱۳۲ راس ) هدملق وزافوت ندا ردانعر هاکدم اتم هداض ( یتماح اشا دار یزاغ)

 | ناسح ىلج یکی اشاب دارصهرق) هدنسهلحم الج دارم ندنارارید ( ییماج هحتف ) هک |
 ةع كنسوق هلق 6ردویخمرات هک | كریقح وب کرداز عماج رب انو ( یماج اشا
 ۱ هل | طخ لج یزرط یراصح هراق هرزوا یسایلع

 ۹ ۰۸۱ هنس [۱] نتمایو یوقایو ربعنا ایو زرعی یر  یدد هلمظعا مسا چن ایلوا

  یصیترودم[۲]انب نوکلینهساکر وهرانمرک راک هناخ ششو دمارسوعنصمو كزان راما

 ّ هدي رامعم ملعو تفاطلو تفارظ ردرو ر رومعم عماحر روتسم هاب ا تمهرک نوکلمل هرزوا

 . اقشوم ) هما هدننرق همکح ندا رداسز عماج اشکلدو حرفمو لدیب رب ردقو یلثم

  .تجاسم رد ) ردرانیزم هاکدیعم روهشمراعماجروک ذم ون ردنیرب داخ ایوک راز د ( یماج
 ۰ الوا ردب راتک نمو یراهبواز و یراهقف تالح ددع . . ۰ ها ( نانمْوم نادحوم یاه

 1 ا حق او راو نجات ددعچ وا هدنسهلګ اساج دا یدحسم یسهلم فقو

 3 یدحسمیسهلم نمروک نوک و یدحسمرازاپیساو یدحسم هلع قا و یدحسم رابغ امئاپ
 ۳۶ تامیفرد) ردراذزب  یرازومعم زومتاما راو یخد یرادشاسم ددع کسو

 ِ تلو دی ز اب ناطلس ادل ردنالاط مولعلاراد ددع شهلمح (نارسقم سیردتلاراد

 ۱ یارقلاراد و یناد تیداراد هقشاب اما ردروپشم راذوب . ۰ ۰ یسهسردم یلروقزواو

 3 راتاهوج و نونف عیج کردراو رایسح سردم هدراعماج ره هن نکل ردقو یناظافح
 3 ۲ هل ( نارتسپ هشوک رک کم ماعتلارادرد ) ردقوح یرهبلط ارز روئلوا تءارق

 3 [۳نزرع خیشویتکم یروقزواو کم نازل ردایص ناوخ دجا راد ددع

 3 (ناشیدقیرط بابرا ناشیورد ٌهيکت رک دود ) ردرارومشم راذو . .. یتکم هکتویتکم

 ....خسشلاترضح هدنک واینارحكنعماج راکنح الوا

 رط وب هدراپد وب کردینولخ هیکت رب یناتحتو یناقوف شوک زکس کردیھاقناخ یدنفا
 .ناشیورد هدنفرط غاص كعماج یتح ردشمهلروک هاقناخ ماقم هاکدیحوت ر هرزوا روطو

 .دیحوت رول یراهععوص كنبرابحاص هقافورقفشلوا هتخوسهلادیحوترمم مکراو یرلهر

 عارصم و رک ۱ ردهلضف ( 4۸ ) هکرودیا ( ۱۱۲۹ ) هجنلیدیا باسح عارصم و ۱۱]
 4۸(۰)یکیدرتسوک كنسهلک ( ایلوا) نامزوا هسرولوا ( یخرات ردوقیج ندمظعا مسا جنب ایلوا )
 زی مع : ط « ك [۳] لاع. نوکلین : ك [۲] (م) رولوا 0 ۰۸۱) هحنقح یددع
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 یدارغش دووا را
 بس سس سس

 ناهع ناد رف اقا ما لاتح تیالو یلاو هدارس صوصخحت هرلاشاب و ردما

 پور ونرابوتکماشاب عراد رسو یرایهاشدایصا زمکیدرتک بولوا نکا ات هد

 هدیهاشداپنا و د نرل هلک كنسرایم رح[ ۱]یرلا وعرو زمکیدربتک ندنلده دهدیهاشداپناوی>

 یعولعم كناشاب نامع یرامالک موهفم هدقدنلوا تءارق رایهاشداپ نامرف بودا ناطلع
 هدا هل رکسع یعاحنس هبنول وا یمه هنسهظفاحم هام بود كهاشداب نامرف بولوا

 یهاش كنلج رب هنشاب كربقح نوجما رلهلک زمکیدربتک بودیا ادن رلیدانم نوجما یالوا

 شور هسلکر  نوجما زمکیدریتک یرادرس نامرف بوردک هرخاف تلخ رو بوقط |
 ` هتفهر. هدزمنانق بودا ناسحآ شوق هقوحرر و نونلانواهع رامادخو هلوکر و تا رو

 رادرسویارس رلهداز یدنفا دم ندنا دا راقوذ یخد هدرلیارس هج بودا رلافص

 (تالح ددع ءایسا رتفدرد ) ردرلناداب یارس روهشم رانو ییارس یلروقزواو ینارس اغا

 یسهلحم یلروقزوا یسهلحم اساج دارم هدنیونج كل هعلق الوا ردراتالم ددع زوطوا هلمج
 یسایساح دحسم قا .یسهلح ناشی شا یسهلح یضاق اباب یسهلحم قو هل رو 1

 یر روهشم كراتالددع زوطوا . ۰. . یسهلحروک نوک یسهلحم راز ر

 هناکنج وكنرفو ینمرا اما ردرابدوم یسهلح رو ردرلهرفک یسهلح نوا نکل ردراتالم "

 راردک هنب بودا قلناکر زاب بولک کردقوج یراهرفک نیطال نکل ردقو یراهلح

 بارح ددع زوطوا هلمح ( ناععلا نیطالس ناعا لها یاهعماوج ترامع نایرد )
 (یماخ لود ز ابناطلس) هدنطسورهشا كلام ههرذک تعاح ادلع اما ردنادباع نانمّوم

 هل وردراو یسهرانم دما رسو عنصمو نوزوم ر وردقایا یالا یضرعو قایا شما یلوط

 راو یمیظع هفص یخد ردق عماج ر هدنک وا و یسوبق ناي کیا بولوا یرلوق ددع چوا

 ردعماجقبتع راک یلوئروا تمهرک پارس شهلوا انب مدق زرط ر نکل ردراد یعرح اما
 ندنا ردیتولخ ُهیکت ییاقوفو یناتح هشوکز کس یسهیکت یدنفا . . . هدنک وا یارح

 روتسم هلبا نوکلی صاخ صاصر پارسو یلهق کر اک دما رس هلج ( یماج یلروقزوا )
 راسکنهدنتلایا ساویس رکم لثمعراو ینوزوم رانم دما سرو کردرون یلعروت عماج ر

 کهدرافارطا یعرح هرشط كعماج وباما هلرا یسهرانم كنعماح ( یزاغ كلم ) هدن رهش
 لو روا موشروق ددع ید هرزوا رلاهنم نوتس سیم الجو ضایب هرزوا یرلهفع ناب "

 ندا ردلو روا موشروق اار يراراجو e بتکمو هسردم هلحو ردرایلاع باق

 : یتاوغرو : ك 11
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 . یسهمانتحاتس ىلج اباوا

  یفرطر ارز دیقوب ماع قیرط یربع ردلو رپ کر دراناکد عساو ددع نک یرزوا

 اتا اما رد... رہ ندا نایرج ندنتلا هعلق یفرط ر و رد رلابق ی <S كر هعاق

 اق همسک بوبوا ندنرلاق ین هکح كنهملق یراقو و ندهملق ینشا و نکهوکداهرف
 یضعبرک ودوص نلع هلق هلا قالوا یرانک وص یراوسد هعلق یدق هرانم ر هلبا رانایدرت

 [ یسوبقیسوش راچ زانا زق بولنا هللا رانایدر شاط همدق زکسننع زنی ه وص ندنرار
 ا ندنجما رلاق یتهکح ا ردشفلوا انب ہدنجما كیوص ات راو یسهلق وص مظع ر هدنسد

 ۳ فال همنک ایا نشقلاب هيا هتسهلق وص یفشا ندهعلق وراقو کر او یرالو هم وا
 ۳ السا رالوا روصحم وخط وص ندرللو یهدنجا رلاق ون هددرصاحم ناخ کردرانابدرت

 1 شر رایحشازق اما  رلزهروک یخد رانمشود یرالو و و رازمکج ترورض هوص

 دا ون و رانمهروک رلنهشد یخد یرالو و اما ردقالا یرالو وص ینشا ندنرلاق

 ا اورو, ردرافاطم اشو رازق :اناکد نالوا ءدهملق

 ۳ ممظع شوراو ر كلج و بودا ان مظع یوشراح ر ۰.۰ یلروقزوا هلروفغمو

 - رافاطم ا هقرش ندنسشراح رایحازق و رارد یشوراو یلروقزوا الاح بولوا بس
 یه اپارس یراسی نیب و ردلوت هارهاش تاق کیا و ردمدا كي کیا لماک هشراو هتنشاب

 ج ا رار ووا 1ک 6د اوکو ا ۰ زدرلناکد هک وبل ندفاتسا

 ۶ را هنا عاتم هلح هن نکل ردقوب یراناتسزازب اما ردرلناکد [۱] ددع زود

 ۱  ردقوح ا یخ وب ی هله راهرخاف فابرز و بش و اسد و

  ردمیظع شوراو مظعم داوس رب یحرک ( دوبانرا دارفلبرمش شوراو لو فصو رد )
 3 هدتفرط یسقرش و یسهلق بناح كنهعلق وراقو ردلکد هدنحما یراود هءلق اما

 م ردمیظع طابر یلناتسو كبشم و ییناتسلک و غاب ایارس فنی راک ۶ )رک ها عساو

 عساو للئانج هضور نیم و رومعم ددع كيب شپ ییوتروا تمهرک عتصم نوکلمل هام
 هدرادلوصح نامز یلهد و هرد ددع ید و یاب رک راک اپارس یاقوف و نا و

 ur ر نه و هتسارآ هلا رلهناشک یارس زواحتم ندزوب بولوا راراذدعنصع تیاغ

 حور هدنسان و یناوه یر دنیزم رش شلوا هتتساریپ هلا رلناورداش وضوح"

 3 یار اش ا ا ( تاوعا نایعا ا فهو ردوا يرو

 ۱ o نام لخت رو ی یو N ددع زونرود" : سنا

 n 1 و A 5 ك RNS یخ :اب [۳]
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 یدارفاب دووان را

 ندرلاقو راکر خا رزم هردن وکی حدایرف ههاش دابه هج ور [۱ ]«ءاقوب هنرارقخزود رانک 8

 ..رهن نالوایراج هدنبدرلابق یخدلوا بودقراص هلابیا یدکی زابیشو یدک نار

 ر رب ٌهرصاح نوک رکیدلاوحا بوراو هینردا هدب | لحا ص یط و لزانم مطق بودم | كلروانش
 بولکهندیسایق ی کج وب هدملظم بشر هدن وک واهن بول راناسحا بودم ار رقت ههاشداپ

 بولک مکر دیقصوق یزاغ ندیک هدایرف ههاشداپ ندهلق کر لیدلب كجم دبا دایرفوید ی کج
 بوکح ه هعاقهلب ارل ربا ییقصوق یزاغ لاحرد یدیدی هکح هرزو'یراء دق دوهعمرارقو لوق
 رلمالس الا خشو دنا املعو الکوو ارزو هانبلاع هاشداپ هڪ دربخ هن دلداکش وخ هرب

 رک اسع ددع كيب یللا كدهنوک نوایلاعت هللااشنا مرلیزاغ من » [۲] رایدتا مالس هراز |

 راذیست ماها و دجو تربغناه ردک رانا یئریغ نم ند [۳] مرش بوراو هلبا مالسا
 كراالواهدراکرس عیمج هتشا [4] « رلنسهمرو هرافک ٌهعلق راهنز هب راهنز رلتسهلبا هسرایت

 راو یخد رانا بوربو رطاخ "ییدت هنیملسم تارغ نالوا روصح هلح بود یرابوتکم

 هدنوک نوا لااتققح نک ردا راشاخرب شاوص زور و بش بودبا فرص نرارودقم

 بوش رک . هدناهعلق مرارفاک هلح ناه یک ردق ءاضق ییادما رکسع كم سکس کک
 هلرلدهرفک ندا [6] رارق هدنسارح هک ایم الس کرارکح یدزاب روتاصر هرافک

 هاشداب رلیزاغ هله هدعب ردبایاع ینیدنای بولبغی هتشپ هتشپ و هتسج هتسج یراناختسا

 مظع تماعز رب یخد هزامش ند « ین هکح » لوا بولا رلماعنا و ناسحا ندانج م
 كلی هجور هللاءاشام یلا بود ( رلهداز ین هکح ) هسرالعوا الج بوللوا ناجا

 . قافا رومشم رلرید یسایق یب هکچ همایون ندبس لوا نوجنا ردرافرصتم هنیوک تماعژ
 هسینک و هلق هدنر یضعب كنمرلاق ی کچ ویو ردایق قا قار رب لاتم قاور قاط رب

 وص هدنتلا رلابن و ( راصح ینشا لاکشا لصف رد ) ردراو رلکتشوک, هاکهردسم و 3

 ردنصح ]٩[ دنسم راود ناتم تیاغ راو یخد یرلراوید هعلق تاق ر هدیخشا هدنرانک "
 یا هله كدهنسوق یسوشراح راحت ازق ات ندنسوف هعلق یا ور وک كويت ینشا

 هدنما هعلق و و ردیاطلس قوس سشوا عقاو هنراتک رهن مردوشرا نوزوا مدا زو
 هارهاشرب ناه ادعام ردرلوا رومعم لپس یلوتروا تمهرک یرادقم نکس شم هل 3

 (رلیدتبا) [۳] زرستم :ب [۲] (م) ردیللوا (ندنکیدنا هرصاح ییهملقو) یسورغود [۱] أ
 هرکوص ندنسهلک ( رلنسهمرو) [41 (م) ( ردمزال یبهرابع ایل مدام ) هرکوص نین
 [ (م) ردنکم هدیسلوا (دیشم) ] دس :ك [1] رارف :ك [0] (م) ردمرال ( یدید )

 هک ۹ یر



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 وق و ن٩تم ددع درودهلمح و زوم ی هعاق ردباهطاحا مدا ف ین و وا كس یا

 اماک ینشاشوه مشراح ندوبق لوس كجهنبا هبوشراح هنفرط زدلب الوا راو یرلهزورد

 درامیظع باب دسب ندنرار رب مدا رزو ینیام یناق یه ردناق چ وا وقوب و ردمدا كيب
 وشکم هنفرطقرش کردوناق یرجایناقرب ردرظا هنفرط زدلب یسوبق ددعییا كراوقو
 | كراشاط هنوک و رکم ردرلاراخ كنس ردق یسهدوک لف یراشاط لم كنوق و و

 هلوا هدنسهعلق ردن دین زا هلروط رم دوخاب هدنحرلالباخ هدن رق فرش و

 : كناشاپ نسح ینشا کردوق رظا هبرغ بناج هدد رطصنم کسا یخد یسوقا ۵
 هرا راهم یخدوقر و ردیلو وق ریا هنک واعماج کهدنسهلحم ایلح دارم کودتا

 راصح با لاکشا ) ردلکد هارهاش ردقلوا اما ردوبق نرغوا e يلا تر

 کر دکجانعر روسر ٤ كنسیدادشر لصتم هنسهشوک رب كنراوند هعاقذلوس رظان هع

 ردرظان هذحا هعلق سوتفم هنفرطقرشیر راویسوق ددعییا و ردمدا زوب کر

 لق | رنیا ینشا شوق هنسهلحم ابیاچ یفشا هرمشط بولوا یومکع هت فرق یر

 جا هرف یسهلج كرلوق ددع ید ا و اما ردوق لايم هنفرط بونج ؟ردسوق

 ۱ را را هلو ES ندنمشد رلوبقر مھ ار ز ردلکد را وف مد ؟ردرا هزورد ندنس هتخت

 و هدلیا ا ارز رطب هدر یراطانق هتخش كنسراوقییار تح ردرلهزورد شلواناهپ

 یللاقرف هله هدنجا لپ چ و و ردقو یراتشخو فوخ الصا ندنمشد ردیف

 ىلا 5 یسهاخەهج و ردیاخ دز اب عماج ددع ر و ردرلهاخ یو روا تحرک

 رانا یریغ راویبهناخرادزد و یرلجتراص وص و یرارابنا انب هنهک و ردراو یرلپوط
 ۶ نارو یلتمهرک ددع زویکیا هلج ( دارغلب راصح و هرمشط شیاتس ) ردقو

 راو یرانادیم عساو یلیخ بارخ یرلهحاب ردب رلهاخ یسهرفک موروا اینک ۱ ردراوا

 هنهک یعماج ناخ دیزباب عساو رب ےدق راک ییهرانم رک راک و یلتمەرکب ددع .ر هلم و

 هعم تیاغ یر اما ردراو یرلهبنک ددع زکس هلج و ردیج عماج بیرغ زستعامت

 :سهعلرا بناح كنهعلق وب و ردلمردلاقلشاط ندنردقیراقاقوص هلم ردک ویو نیزمو

 اب رادام راد ارز ردقو یرلقدنخ هدنفارطا الصا ردرلوا لیصتم هنیراوند هعلق

 رس هبامس جوا یتمس مان یسایقی کچ یهدنفرطبونج کردرلایق هرانق موروچوا

 رایت e دما رس یاوو قالیجو حیکناودو اجا ب وقو روو سونعزو نیاش
 ادمب ؟ردلوا ضرع ندع د یسایق ی 7 کج هلو و نەدا تا هغهاب ینشا مدا

 تشا ۱۶ تن



 یدارغلل دووانرآ 0 3

 مور هللا .دونانرا داپ هجا وک طم رادرس -هدتفالخ نا دیزاب تا 9 6
 رامان روس ماندا رغلب ةعلقددع ... الاح هدنامعلا تلود ردشءاحتف ندا یت رفیاقودنو و

 هج :دایز ند هلح صر هند ون هد دح رسن دو ی ز ویدارفلبان وطهدن رانک یرهات وط یر )رو

 یجحدرود وب هدر و یدارفلب لدرا هدنامع لا مکح هد ر و یدارفلب یناوتسا دل |

 قاحنس هینلوا هدتلابا یا مور هرزوا یریرح ناخ ناملس الاح کردیدا رفلب دووانرا

 بابراو ۲۸ تماعز بابراو رده2ا۲۲۵۰۰۰یصاخ كنيکب ندیهاشداپ فرط ردیتخمتنیکپ

 ودنک هرزوا نوناق هدرفس لح یساشاپ ردراو یشاب یرح و یب یالا رد 2۸٩ یراج ۱
 یراقدلوا وونام لوا هک هدب زک كم درود هلب راولهج رام بابرا هلمحو هل راولهج

 یعالسالاخیش نردراو یرکسع جو ردام تباع ¿ کل ا راردک هل رلاولربم ر

 یسارق هجا هراب ر کی زو و یساضق فیرش هلسهاب ا روحوا وقار ءا وَ

 هسک زوطوا هتساشاپ و هسک یتلا هنس ره هیضاق ندرلارق و تلادع هجورپ بولوا
 .هعلق ددع ... و یرادزد هعلق و یرادرس فدک یرادختک هاس رولوا صاح
 راشو رتهم و یسادختک هعلق و یرادجابو یستحمو دوو رک 3 یار
 اض زوقط هجن هدنعاختس تولوا و ردراو ساقا جارخ و یماغا راک و یس و
 قز رواق زاب ژوطوا ؟ردیساضق هک انه هدنفرط لاشو رددا هل و اضق تخم ردو

 ردرابهرقصا یاضف هدننس امقرمشم هلا هاقبیرقهک ون و ردیساضق [۱ ]سحلب رومط هدنفرط

 یاضق هدنفرط یسهلق لصتم هاضق و ردیدمهرزب یاضق هدنفرط هلق لصتم هک او
 یساضق یرکر ا و اما [۲] وداشم هلار یرکرا یاضق هدننرغ كناضقوب و رداینوغوت

 یاضف هدنب ونج كيا و ردنلد هد یاضق هدن ااش كیاضقو و رک اخ یعاح ےس هننولد |

 یرلایاعمر یضعب اما :ردرلو- یلوصحم تیاغ رلاضق ددع زوقط روک ذم و اما ردهینولوا

 بقا متف ندللا هووانرا هللا نیلطتطسق مور یسملق دارغلبوم و هللابذوعت کرد رایصاع

 ایق[۳]زوت نیطایر ساواعقاو ییالوط هتنناج یراک زور زدلی ندهلبق ( یلاکشا كا هعلق

 رو نمتم شاوص روس بعصر  شارط كنسالحم یدادش رب _ِ نادعمش لکش هرز
 یزلو :یضعب احشاح بولغار " ودر وک < ها قلوا E € ل .ردهقلق نصح نس

 هلح ([6] تاعالف درک ۱ درک یک ذود) ردشعود زوب لوا مدهم با ما رو
 فو e e زدفاعم : 2 (۲) هجلپ رد ۰

 و هعلق : ك (۶) زود نت

 ۸١ دي

 4 -- یسهمانتحایس ېاچ ایاوا
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 یتلا نکل ردقوت یترامع و یا اما راو یناخ رو تک رو یکم رو یناطردم

 ل E وو زاررک راتلوا یراراوحمه راو یرلماجوا چاق رو ردزاو یراقجناکد ددع
 ۳ E رداتسرضو یاش: دکرظ یمهاق كش اف ىدمەر و ردفطل تباغ ىناوهو

 تودک هدتعاس < شوفو هب رع باخ

 1 و هبرف

 ئر 3 ر رومعم یلهحنابو لعاب AR “® هحدووا را لا

 اثم ۳ از اب جم و ا یرچیکب نالو ا

 ۳ ۳]یندرا برق ی ین نالوا دیرشو قیر اس
 ام رفاه ۱ تبولق داغ

 کرک یا لورو ی رم اتم یا قد تو ور
 ویدحسم رو ییماح وومعمرب دم هطلو لناداخ ددع .  . هلج ىلە ابو لغعاو

 ه . ناح ماج او ریو » یناشیورد يك رو ینافرع بتیکم رو یناکهتخوس ۂسردم

 رق هب نذنآ ۰. ۰ ۰ ۰ ودفیطل تاع یماوهو با واو یراناکد یرادقم تیافکو

 cs بوده تفر ط ژدلب یتشا شوق تعاس رب ندنا بولک ]٤[ هموطوژ
 اب ۳ ھاسا

 هور ود بو

 دنا قاب E یو ی مرا عا لوا ددع یالآ زو

 ۴ بوذک تعاس رب هرجا ردعاب یتشا شوی برع ندنآ رد تر

 ابا دی لف 0ک دم تیم د داوس ا

 1 1 ا ۱ ۳و FE Ok ایا دار رع

 اب را تور واسم نو .. ادتآ ةملقوت نطالنخروملوه

 )٩[ رکنا وغروپ ؛ 4 .زداف ر ےب  ARE 2 1و هر ۱۸1 یادزوا ب ۱

> ۳ 



 یساضق رابهرقصا

 كرم یرک را رلارق و [۲]( تبشاق هبرق ) ندنا ردتماعز یوک د سرد OE نماد"

 یماضقرابهرقصا نالوا ناماونماهفرط یر زاماردلو ندک هنفرط زدایبواق هدنلوص

 هراب چوا روک ذمو (رلقوحلق ٌهیرق ) ندنا ( ناجرام ٌةيرق ) ندنا بورک هنیدودح

 رلکلتفج مظع هدرللحو ردیراهرفک دوانرا یرایاعر ردراملسم و راملسم فاعم رلارق
 بودک هدرلر ناتسکنسو هدنکتا رلغاط هقرش هدتعاس ۳ ندنا ردراو یو

 رابهرفصا یا ربع راصح ینمب رارق رادروص لاکشا تاشرذترد

 دونایزآ هدف رام. هتساردکمد ۔ 7 ناش ردیماتن ینفرمک موز وه ۲
 یشناحنس هنولوا ب ودا حتف اشاپ دحا دک هدنرصع لو دیزاب ناطلس ندنلا یا

 نددنقندنفلاغا یردیکی ردارق هراب یدقرق یسهحانو رداضق “غا یللا زو هدندودح

 یرلتارفن ددع یللاو یرادزدهملق ردبرهشكناش مهار انالوا ماقم عاق هدلومالساب 2

 هرزوا هد رب یسهعلق ردقوب یر اح یربغ و یرادرس یرجحیکب و یر ادختک راو
 هدنجشاردکجانعر لق رب انب یدادش كوجوکرت یلمدآ كيب یعرجو یلوق رو یهلاو
 ددع زو هدیفشا منو ردراو ییماح ناخ دزاب رو یراهاخ یلتمهرل ددع شب قر 1

 یناهج یربجناو نوتیز هدنراهجناببولوا فیطل یساوهوبآ ردرلوا یلحتبو غاب یتمهرک |
 هیرقا) هرض فناح هدتعاس ر ندنا [۳] ( راقژیو هیرق ) هدتعاس ییا ندنآ ردش#ود 1

 یمظعكلتفح یمرح فاکم لشطو ىلا یلاعر هدنوب كناغا نسح یرچیکی ( نایرط ۱

 توذک هدنعاس ۳ لام هب سع باح ندیا ردل ودسم ییمعل هزار رو هدنآ او ۰

 ۳ ] یدمهر هملق شیاتس تاعورشرد

 ردیف اها دحا دک بدرا . : «هتسو ودیسانن:مور ادا ردکمد ر لا
 ی یربع ندنسهاخ رادزد هدنجا هعلق اما راو یراصح مدر ددع قرقو یزاد
 نوک انوک هدنجما راو یضوح رب هرزوا اق رب هرجا هعلق ردمدا زویکیا یمرج ردقو ۱

 عیجوزل هسک رلک ندهرا وص هضوحو هرزوا اق نیلایو کهدنآ تبارغ راو یراب م
 انارسو یلهحابو یلغاب ددع یللا زوب هل شوراو ینشا زملیسک | الصا ییوص هدنا 2

 هتخوس رو یدحسعر و یماج كوجوک رب هلج ردرلوا یلوئروا زاس یسضمبو یلتمەرک ۶

 یدمرب : ب ]٤[ راکزیو : ب [۳] تمشاق :ك « س [۲] نماد :ب ۱1
 تا ها



 ۳۳۵۲ ارز . راردبا لاتق و برح و لادج و كنج هل دوانرا ییتانوعرو یصاع

 رق رق نلدهد یتسا وم رلادهش د كيب هج الاح بودبا حتف هللا م ,ظع كنج اشاب دمح ا

 اقتسا هربقح هللا یالا بودشیا یرلتاره هعلق یزمکیدلک ها ا و ردرلنوفدم

 ما قدلوا [۱] نک اس هدنسهناخ اغا رادزد بوریک ههملق هلى رانامداش كنفوت بوقح

 یز راتا رارول | ندننیما یندعم قفز هینولوا نراهنیعم ٌةفیظو ردرامدآ ریقف و بیرغ

 ( نادهد شوراو فصو رد ) رلیدردوق هشوراو هرشط ندهعلق یزعراقفر ضعب و

 .ردرا وا یاب اجماج یلوئروا زاسو ناغایقیسهلمج ردرلواعساوییلوح ددع زویکیا هلج
 و دفم ددع قلا هل و راو یکشوک تبع هجنول رب هدنک وا وق یهدنفرط زدلی و

 ۴ و بكم و هرم و ما و ناج و راو یماج ر لج و زا و یراناکد زصتخ

 شورا و هرشط ردقوح یرارغص و یرانوق و یرایک اما ردقو ناشن ر ند رامع

 3 ردراو یربحا و یراب هدب را هحعاب و عاب e ینشا و ردلتمە رک یرلوا

 ۰ ندلدهد و و ردراو یرلعاد یلهلاوح هدر لزم بوط ر ههعلق و هدنفرط بغ

 لة .دنکوا یسومق كزمنانق هدلح كجهدک بوقلاق حابصلایلع بول | رلقیفر رار یربغ
 تربشابم هعالوا هناور هلو هللا مزب رایزاغ [۲] یلکتفوت لاتج ردا ددع زویکیا ندنلوق
 یدتا رلذآ « مدید هل هزس نب زرسشمناحالس یلصا ردن رایزاغ » مدنا ربقح رایدنا
 یخد ینسهح بولآ نراشاب كرفاک چق رب بودبا كنج زس نوک یکنود مناطلس هللاو »
 یدیا كرک رلهسصب (۳] یرهش بولک هربش جیک. و یراابرقا كرانوملم زسشمتا حورج
 «تلروعوا یزکیرلتآ هدعب رایدمهدنا هراح ر ندزکفیدطی هدنسهناخرادزد هدنجما هعلق

 یزکبانج و لدناهظفاحمیزکیرلتآ و یزسدلدهحاص بولوارارسا فقاویخدرازب رایدشلاح

 یز س هلن اراشابوب هتشيایدمش لدم اربخ هرادزد و هرس ود هیمروح وا نر

 8 رسد | ردراوزاغو رادر هد رایارلنمروتک تمالس هنساشاپهینولواندلوب وب رلرفاک

 ٠ کمو و حلسم كاپ ددع زویکیا وند «زرولواقیفر بویلرآ ندرلزس:نوک وب را زارلکپ

 هاور هلو ینشا شوق ندهعلق بودا ظح رفاو یخد رقح رایدشود رکو رلتکب

 یرک را لح یرلکدد زاغو لو ابو وشرق هریک نمیطعره یرکرا ناه بولوا

 3 ) بوقیح هدتعاس ۳ هرلعاد براص هدفرط وشرق بولق هدنفرط هن وا ثس رم

 ی : 2 (۳) یللتف لاج: ل: ص (۲) نک اس": 3 (۰)
 9 اه مس



 یساضق نلد هد تسمه شوهر 2

 ناک و شاد و تراک ی یرارو ردرلارف هراب یا کرا ۳ هل ع و

 رایصاع و ردسهبخا یساضق ن راد د و ردعاحتس هر ولوا دودح )0 و راوی

 ردبدودح نلدهد ید و ([۳] تاروک ̂ هبرق ) بوک ۱۷] هدتعاس ۳ هاتمالس ندا

 هجروک ات ویو رم و رولوا طولخ هنس ر یر زا ( ویو رج )[ع] ب برق «هرق و 3

 هر باخ مدا لی کلا نا رود ناب ها ومس ٩ ندنراغاد 1

 اه < اتع و مر تراک ءڑد و یرلهد و یر برات

 نادهید نیتم عقر رود نعل نماراد ۳ تروض تاتو رھ

SIs 
ES 

 قد ر هده اط نزحشم نوعراسا هملق هدنراتک اوط ر هدد  ْ 7 8ا
 ودانعرهعلق اس كس ون اما ردهعلق تح هّمال نلدهبد لوا نگل را و یسههلق ن راد | :

 دوناترا صع ردیحتف اشا دما 1 هد رمصع 5 د راب ناطاس هدنحرات ۸4V هنس

 رلهناطهلاوح هبهعلق یخد نیماسم تاع بوناق هنا هعلق و بولوا رب هلیکنرف كيد* و
 ول د نلد ةد حج تفلادعز هت هعلق وب نوح اکدلد نر هر د هارل را تک ید هل و و 3 ۱

 یمهبحان ردها یللا زو و ردقلاداو وو A یتا ب واوا " رایدشت أ

 لک یرتع ردرلیصاع هد رلغاد [] ا وغو یعوخح اما ردرلارق هاب نشک ی هل

 یر ۱-ونهفاق ردراو یرلتا ره هعاق نع زوب هلح و یرادزد هملق اما زدقوب السا |

 ةدمضاحنیح رووداو زود یلریب اب هززوا اف قمی رار هناتآ وا هرکس[
 بزیلوایر دتقا هعالوا ناکما همير و رعت ندنغودلوا مدبنع یسهملق هلا لپ وک  بّوط 0

 ماج دا دا دما قق مدمر باو هتنس هرزوا ناو اب لوا ھن پوز ق کال ی یشاظ كنا

 کا ET EF اک بودیا اشنا اس هعلق ران كنس لاثم یادش" ۹ عیب 5 1

 تیاغیرا ود اما ردقون :قدنخ نکل ردکچهماق كحوک رب مدا: زوبتلا ,یعرج ادام اراد ۱

 هتفرطزدلن یو و هقرش یر ردراو یراق ددع کیا هلج و, ردنلاع نش وا اقرقو/ن 1

 تارق چوک ییوئروا تممزک یزمرق سیل وخ ددع قرق هلج هدنجما هعلق وب رد رلرر 1

 وچ راو یجةرات قالار 3. راوبيماج ثچرک رب , كنلو دیزیاب یار دپ
 زور و بش یرلتاره هلق راو یراسا:هریخذ ولع هلبا یراد وب یسهناخ هچ و یرجت

1 
۱ 

 ب (2) تازوک : ب (۳) هدتعام ۲ : ك (۲) (م) ردیللوا ( ءادتنا ) ینورغود )
 انوغو : ك )٩( هترمس : 2 ؛ ش (۵) 8

 ۳ 0۵ هم 3
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 3 یسیحابص مکیدلوا یراسلج ارقي نسح یافصو قوذ یوهو یاهو زوسوزاسو
 ۴ رخ ود یدنلوا لوانت یاکنویق كم کیاو یدلاق شو یسحیف بارش ددع
 )1  یزرطدوبانرا ر بودن ااشاع هتفهر نا تموم داعلا فعضاربقح و مالک هصالخ رلیدتا

 ا هرجا هتفهر رک | ردرساک راملقو رصاق ناسل هدنفصو هکمدنا یرلاشاع فافز روس

 ۱ ٣ هما فافز زارد راموطرب مسنا ر رح هرزوایقوام ییولبجح یامتربع نییآ یاشاعت نالوا

  هعطق نواو نوتلا زوم و هلوکر و تا رم ندکب [1] ماتتحا روسلادعب مالک حین رولوا

 ۲ بوسشلعادو هلبا بایحا هلج بولا ناجا تعاس عنصم یناقیمر و یراشاق و هقوچ
 ۲ بوشلعادو هلاراناتسود هلح یخد هدنا بولک هسرک را رارکت هدتعاس کیا هرغ پناج

 هیواد ندنسالعا ٌهورذ ات كالي ر ارب هایس جوا یکه دنفرط یسهلق كنسهملق یرکرا

 ِ ی يزفروک , کیدو یاقوب و هدنناشوخاوه هدقودعود ن وک ردر كلتعاس ترود یرهش
 لاش بودا روبع ندننا کرا هدعب ردایاع یسهملق زفروک هر زج هرجا یبایرد

 (سوقاق ب رق) هدف رطغاص بودک هجرانک ( لو وعهرذره ) بودک هرجار لعاب هنفرط

 نایرقهیرق) هر تمس هنب ندا ردنتتم هعلق رب اردک ىلع یلعوا اشاب ی

 هره یرک را هحیکیره هدنسهلاقم ( [۲] كونو" ةيرق ) ندنا ( اوو بال ةيرق ) ندا

 ندا ردیماعز اشاپ یم (اووا موروه ُهیرق ) ینشا تعاسرب ندر یغودلوا طولخم

 لکل هیرف

 ىلع رسج انب شاط زوک رب یرسج یثابوص دم هرزوا ۶ 5 روا یرک را هدنک وا

 هللابذايملا بوک یربسج و راو یخد یرازوک كجوک ددع ررب هدنراشاب کیا بولوا
 تانوعروب دک ا ه ولون هدنوک س نکودک مدام و و ردا تان وعروت یصاع

 وشورد ) فر حا توش راع اومد ةلغالوأ زع راقفر رار بوسا یرلیمارح
 الغ ر و عا رب مان [۳] سخ هبقل ام و بودک هلداهش دهش هقح ہار ( یهار

 اچ غم ادخ دح بولا نراحالبس بولوا دم نوعلم کیا ندرانآ بولوا حورچ
 رفطم و روصنم هلبا هلک ییا بویلیا نفد. هرزوا هار هاش ییهار شیورد بودبا دازا

 ار كم زو ندنجما یرایصاع یدوانرا تانوعرو وو قدلوا هاور هترهش ناهد

  (م) نم قلوا»( .روسلاماتتخالادعب )! یسوغود 1 ماشخا.: ط.. مادتحا.: ك | 1

 سخ :پ (۳) كورت : ب[۲]
 بس 1۸6 —



 یسنیک اوج بوکس ربتک باک امام ج سا

 ددع كيب ینامز ییعمر اس ادعام راو یراناکد راس ردق یللاو ناغمظعرب هدنوت زولوا 8

 همیخ كم زو هرک هح بوتلوا انب راناکد لاثم نازحا لک ندهالخو شامو شالج |

 هس نکا ردرا زهل ال یارو رازبح عساو ی زی مظع ب دروق راهاکرخ و

 لر رلارق رومعم بودک تعاس ۳ هقرمث بناج |

 ادووراز 4رق

 رددودح یساضق اینوعو هرق و راو یلتفح ییهلقر و ردن وک رومعمر یوا رو ۱

 كلتعاس ٩ هينا رهش ندهرقو و ردیساضق یناحنس هبنای قترا هنفرط هلق هوا ندنو

 [1] ردتماعز رومعم شلوا عقاو هدنانک لوک رب یلهحابو یلغاب یوک انیواراز و و ردرپ 3
 بول آیزق ندیوک وب بولوا یرانامداش رلکنفوت و رلبوط بولو رامیظع تفایض هد

 هللا هللا یادص E بودا خرانامداش ثنفو زا هڪ هدرالوت هاب | الا 4 1

 بونود هورک هلا لو یرغ بودک 2 راد ننورخ یک هرفکت تن

 ۱ : بودک هع باج هد تو اک

 لار ولد ٠ هیصق لکا تناو طاق

 یلعاب ددع كم یتلاو ىلوا هریک دنع زو تزود هددودح یساضف ا وعو هبصقو

 اک ددع نوا هل و یراناکد ردق یللا قرق هلمج رداسز هطبر نادابا و روم

 بولوا یصاخ اشاپ نادوبق و رددوانرا یراهرفک هلمج راو یرلناخ ددع چوا هل
 هرغ فرط هن تعاس ٩ ندنا ردصاخ مدقلا عوطقهو ملقلاژورفم زی یاو

 اووا هول 4.رق ۴

 دلك و غادرب ناور و یراح یرلتاح نا لاث مزا غاب هدندودح > یساضق یرل را

 رو ییماح ر ردرلناملسم یسلاها اما هد دوانراع یلوتروا ناغاق ددع زویکیا

 ردنک اس هرجایلتفح هدنو یلغوا اشاب لنز راویماح كحوکر وینا زو یدخ
 هلا رلنامداش هنوک كيب زو ینیلک هدنو ردرصاق ناسل هدنفصو ؟ردمظع قادیاخ

 ترشع و شبع ر قادحابص هحیکلوا بودا ملست یسورع کب یەک هعج بورتک

 ووا هوبل : ك س [۲] رد وک تماخز : 4 [۱]

Ta 



"TIT FP 

 8 یاس لغت الوا

 ` زمکدتک هغالارق ند [۲]( انیوراژ برق ) ندنساضق [۱]( انوغو )

 ردنا ناو ۳ یرفاف

  هجترانک ( لوبوع هردره ) هرجا [۳] دوا لوا هونج بناج ندیرصق یرک را الوا

 غابو نادابآ و رومعم هراپ زکس شعلا هل هدنکنا یرلغاد یفرط ییا كنارحم لوا
  تمکحردرلارق نیم یلوتروا یشاط ناتایقابارس یرلوا هلجوملق لاثم هعلقههجو نهجنابو
 هراب یللا هل رلارق یهدهربض یهدنتسا [4] ولوا هوتک نالوا هدتفرط قرش کو

 رکا :۲۵] یرلوص تایخ با و ردبرق یلزتم قواررت هنر رب .کودرایوک رومعم
 ردقوب یراوص الصا اما ردهدنکتا رلغاد رلارقهراپ قرق نالوا هدنفرطیرصق ی یک اما

 1 كرەدك هونج تناح هد عام ۳ كرءدىا هرجا رلا روح روک ذم یرلاشامت وب 3ک ت

 ۱ و و رر ی هوس رد ]٩[ يردد هبصق روط و زرط تاد وس
 [۷] دنلبرنس غاد یلایقر و ییهحابو یلغاب هدنکتا غادر هدنسهحان یساضق یرکرا

  ام و کوض ددعزو هع هدند د رلاق و ردرلوا یوروا نعاق ددعز وخ واهلمح هدنبد

 . شهلوا انب هرزوا یر یر هدنتسوا رلغاد و راقج بوانیق رلوص تایح با رودورو
 مهاجر توت اشا یگ ةدتناب ا کو هدعاشا اما ردرلوا ات رک راک نزش و روما

  قلخ ارق هل شلوا یصقا عماج ایوک مکشعا اشنا انعر ہاکدتعم ییهرانم رک ر اکر و اسز

  ودراناکد ددع کر کیل مکشعا اس وشراحر و شخلوا اتن هدم ر ب ردرجاتح هغماح و

 1 ایوب طیبی زی فول رک وی

 قیم راس مظع ررود هرک رب هدای و [۸] یکلتفج كوو ریو یرانادناخ ددع ىلا

  ردشیاک اب هدیچوا هج ] روا : ب . زوا : ك [۳] انبواراژ : ب [۲] اینوغو : ك ]٩[

 . « نایاپ ك کیا « لتآ كب هدهنقو ودزوا ةقيقح اعقاو ردیللوا ( ودروا لوا ) یسورغود
 €23۲ (م) ریلس هلیاص ودروا ر ًازاحم هلن هساوا یرلمباوت كراو ىح یفک كس کیا اعج
  (ولوا هوک ) هنسأنع» غادولوا هیفام»] ردد هکر ح هلین وکس كنيس «یرسک كفاك [ اووا هوسک

  نوجما  كءرودلوک یرانایوقوا زمفلّوم هدهسیا لکد زئاج بيكر ت بو اعقاو ردنکم هدیملوا
 رس هوک [۷] ییوقسپ : ك [5] یرلویق : پ [ه] 1 (م) ردهدقمرودبوا رلییکرت هلبوب

 [ (م) ردهزال یسهاک (راو) هرکص ند ( یلتفح ) هدارو 1 یلتقح انیو ریو : ط (۸]
E E EE 



 یساضق یرکرا

 یالطا ر رح یزمرق یلهدنکینو یلکتا قجهصقو یلکی هصق یراناوج هزات یخ ام

 نذار . رحقاحا ردهدبادىم یرلاضعا سانت ردقجح یراوولیواو یرللوف بوکر لوبی |

 ندکلموک و ندنودكجهجنایرلر م رحاب ادعامرتروا قادن راقصاق یراکلموک یلرانک قا _

 ردلکد اما راز دنود ردرالیوارس یلهجاپ لو رروا قاجن | نرازد هسیا یرلنود ردایاع

 كننود ندمزوج روتجوا الصا هدنقوجهلوا راکرد شملعاب هنیلب یفشراج ضایبر ناه
 راو یرلتکی هعوم ته سال هفرطبیرغو بج لصاحلا رار ندنرلهجاب ۱

 تیکی ارز ردزالوا عینش لعف هدنرامسق نانزو مالغ هدران | ردرلناد كاپ تیاغ اما

 راقح هرشط ندو هلبا ( هلكيرشال هدحو ) هدقدلوا هموحص یرلتروعو ردشالو |

 هدالاب یرلنوک رازابره نکل رصب مدق هیایند بوقج هرشط ندنردصمردام مر یخدرب
 یراهنانزمرک رب هدلب ردساب ال یغودنود یناهچ یرانانفودایرف هرزواهجو ینودلواروک ذم 0

 ضرع لها هروتسم هدنسهبنم هودع هعلار هن وا نمهدیک هنیراهناخ كبىراندلاو

 یسداب الوا ( ندنناودم كنتابورشمو تالوک امو كنسانب زا! ) ردراو یرینیاوخ

 ضایب یک لک مشپ هدلوک و یدیمسدووان را یک شما 0 یسهیولب و یمهیناحمرو
 یزرط یراراو د شاط كنبرلوا یییمج و ردحود# یعوزوا كسم مان یاراسو یماجاغوب ۲

 شاط هڪ ال وط ندهشزوک ر اح ندنشاط [۲] اریموضص ینمرق هلح ردقو نشرا یو

 يرادق انب ورق ر هرزوا شاط قاجنا قو یسطاو جرک و روماج الصا ؟ردراراوید

 هچ یر نه شللق ندننامز رفاک ات ردحودع لپس هدالاب ؟ردراراود الا نشرا و

 هچ رسرپ کردراراوتسا راوند راومهو دما مس هلبوا ردراو رانادناخو راراود قلب زو

 ندنغودلوا قالی فیطل ( یسانبویناوهوبآ )و ردقو یر [۳] كجهردلا قنرطینوق
 بودا سف بصن هرکصندزمکیدنا یرلاشام وب زالوا ینوتیزو یرانو یجنروتو يال |

 كل هتفشآ و هتفل  هلبارلن | ریقحوب ]٤[ هاخانهاخ بودا ماهاودج کما تفلا سحهیقاخ ر

 ےل | یو ایپ تیپ وک یو ءانمدنفا كب لل وا اپ .لنسز بواوا زار مرح در

 بونالت | لا رامدا حالسو 3
 :ع ِ

 زوہشم [41 كحمرب دشیلا«:.[۳] هوانموض :د [۷|"یسهیلولم : +4" ىس ەت ول 2.۲۱1
 (م) ردورغود اه هِبرابتعا شونوقوا یسلزای یک یهداروب هدهنیا ( ماوخا هاوخ") یسالم

a +: 1 
 و رک ھھھ کت ی دہی جھک ےہ ہن ھر ہا س



 ےس
 تر چی س تب س

 ۰ نادوق اشابرفعج هدنسهنس وا قرق كم هنیرطاخ كنروع هدنتلا كفرظ فیرح ناه
  یسجوق یحندب نوا كتروعوب نکردبا برح هلبرانویلاق سیلکنا هدزک د قا نکیا
 قوذ بونا هدنتلا كفرح لوا بودبا روطخ هنیرطاخ هدنلحم عاج دلا تفرج

 قالب قرق یجحند,نوا نالوا دیهش هدانغ من یاه » بولو نجاص تروع ناه نک ر دا

 يلوا هد « منجاجوق دییش میداعود هنشکس ما مدردبا عانج یعهلبوب ن هلمنچاجوق

 . هجبثلوا ناور راو نوحیج كشا ليس هدنشلاب هدرک کردیا سلان و عزفو عزجو یر
 هلا نانفو دایرف کلرا بوک هنناج یشکس الیواو بودک ندنشاب یلقع كفرح ربقف
 . رارسا فقاو مقح نداجا لوا رولوا نامشپ بک ی وک ء از فیرح رقف بوی

 یرلتفلا نسح هللا قلخ بولوا رامدآ یلهرهج شماغ هاج یقلخ یرک را وب هکم دلوا
 بابرا تلخ ایک اردقوح یرلزاهش یزاغو میحش اما ردقو [۱] یراهاکهدنز نسح
 [۲] (یعازفو یوکسو یللانو یناغففو ییاکب ) صوصخاب ردرانیفلّوم یارعشو فراعم
 ۱ اما ردرلشعا ناع نرلالوط دن هدنفرر یر نه کرد رلدوجوم هدر پشو الا ازش ماخ

 ۰ رد عا بولوا نادناخ بح یلخ اینک او ردرظنال هدق زادر هديصقومدتم جس (یشلا)
 . یسقرف ر ندنراقدلوا نادناخ بح بولوا ناوخ یسراف هل رقلق ربدع ابو رروطوا
  تیاغ یتلخو مدعا عاّسا اما شمراردبا تنعل هراکشا هدیز بودیا بس هه واعم هج اهن

 ۰ بودبا شو یرلیش یوقم مان هیناحترو بادب بولوا لئم هترشعو شيعو قوذ لها
 ۱ هدرضخ زورو هدرانوک ود رانو ( یرکرا موق راکد نايا رکید ) رلرولوا شوخربس

 1 هرزردنارزهلح هدنسدعو هدنرانوک قثلاع یراصو هدنرانوک مساقو هدیهاش مزراخزورولو

 ِ . یراقشاع هلا ناربلد ناف هڪ یه بودا شون یرلهداب نوک لمل بولوا قرغتسم

 ا بوش هعاشوق قاشوق بود سورخ بولوا عاجوق جوق یک رفاک نیا بورو هلا لا

 ۰ تل هروک واما [۳] رددرفک نیا 8 ردنیادب یخدوب رازدبا عامس هبهبد هروخ
 ۱ بوراص ید راتسد یرارابتخا ( ناسنا لاجر یاق تفایقرد ) ززلبع یخد یوم
 ا رارزک هاعیحش ]٤[ بولوارشقاج یلاج موق هدنرلقایا بوک راهقوج ناولا ادعام ندیوام

 ٤ ودقوب (عازف) هلیافلا هده رع هکنوچ ردشیلک اب هکمردیا نظ |۲۱ یرایناکهدنز : ك (۱)
 ۱ ردهیرک نیا (E یک ا يار ) هللا غ ییهطقن ر زسهطقن یسورغود

 بویک : ك [ ٤1
A: بس 



eسا و ی  Eبینش یساصق نکس شوق هلو  

 [۱] رخزو لاا 77 رازلوآ ندنوعاط تلخ ادخ تمکح اما و بود 1

 رمعهو نسم هس لاک تلخ اینک | اما رارئللوس ندننکلاهتسخ [۲] منا و هقرحم یاهو |
 نکس شخ بولوا راهنکشع هش زون یزینعرنعو شعب یثحو متکی توق بولوا
 بوناشوق نراخالتت هلل یرامدآ كکیدند یناف رپ اندا لا و زارا شارت قرا هم

 . .كيدنو دوخای هلبرلدووانرا یصاع كنغاد [۳] شلیروق  بولوا هدایت دوخا هلبا تا ی |

 "هواصم ترضح یخد هدنقح كزلنو ردرلنادنهاحم نایزاغ یالا ر ردک کنج هابرفاک "

 .هدرلن ون نیک. واچ تاب ودیا نکل مدمتشا ن اما نلرد ردنا [ع] تسو نوش یدزرو ۱

 بوی هزو هواعم بويع نا هدرزتود یدنآ ادب هواعم و ر ازمک هقوج یام الحا ۱ 0

 رد راموق .دووارا هلم, ناس هزوب ایرنک | هدلوبمالسا اما رازمجما یخد.هزو و دیدجحما |

 كرامدا شلوا .ورب ندا نکس و یم هکلبیللا قرق (یرکرا ةسيرغیاشامت:داتنمرکید ) | ۱

 ,یراتاقلم هلج نوجبحور ثكموحلوا ینوک رازاب ره هتبلا بودبا دای یرابرقا نرلاسا "
 بوق البواوو شلال و عزجو عزف رب هدوا رب یادم بوتود رامدآ هڪ . هلبا رلترچا

 دایرفیرنوک رازاب هدرهش لوا راردما دایرف [۵] بویلغاص .راوعاص ویلغا ویلغا هلفاقوب

 هرهث و ربقح نوحیکنا نمهرود هدرهش و مدا ندعزجو عزف بوق ا
ye) |هلتیم لوا كرلمدأ و راتروع نلوت ود هللا ترجا کهدنا تبا اھا مدید ( ساب . 

 .مشج كشا بویلعا هح هدایز ندنرلابرقا نوجا ولوا قتال زون نکیا قو یراهقالع ا

 اکلادعب بولاق لاحمی و بات یب ندقلجا هیلغآ هیلغا رلنو هدعب رابهک ود نور 6

 یلنارفعز كسعو رابش يک كروب ما ۲ اروتسوموقو راهقوماجو ناو ,نوک نوک أ
 اوم حاورا هرجا رش, ا رھ EG هوا ندوا هرجا رهشو رلا ول ۱۱

 و هله رول وا لدن هز رواج و ن رفاسم هل و هبادک و یاب رله سفن ت ود هوا ناداش ِ ۱

 هكنقلخ رايد ىه هدتلا نکل ردتعمی قامالعا هلفان هولوا قتال زو اما ردتاصخ یا

 هل وناخ یدنک مدار کردا لھ یر وک هت قح ردراو یرلمدق نیآ هو 3

 هڪ د « ردینوک رازاب نراب نواخ مت » ردا فیرح هدلح بسا ا نکرد عاج 3

 جرا ) هدنسهجرت سوماق هکرد ( ربحز) هليا ( ح ) زسهطقنو (ز) لهطقن یسورغود 1

 ,شلیروق : ط « س . شو ۲۴۱ رضا : ك [۲] (م) ردشلدیا سه هد ( یسیرغآ ۰.

 ر یسورغود [۰] (م) رد (بس) یسورغود طقف رونی وسهل و هدنسهرا قلخ هلکو [4] ۲

 راوتسوموق : ك ]٦[ (م) رد ( قحاص وغاص ) .یردصم ی
 ات ات



 1 کت دیقم ددع هوا هرچا یراتالحم رک نام رطب ناهاررد حدمی )

 هوا كنارح کهدنفر رط هلق هلو وغارد رهن ندا نایرج ندنتسارح یزکراو ردزاو"

 ۲ ندنابودک هزدلی باح لدنسارح یرک را بوقح ند [۱] وه هردوض برق ندنج وا

 ۳7 بوذک لب هد لوا ناف هدنلباق یملق ندهد بولوا طولخ ههحکپ ره

 ۲ هنیزفروک هینولوآ كرهدبا نایرج هنناج لامث بولوارب رهن چ وا بولوآ طولخم [۲] ویو

 . .مالسلاورشیرق هنسایرد یزفروک هینولوا هدلح لواهنن بولوابصنم هاحوروق رهن بيرق

 ۳ ترایز هدنمرح-یماح کن هرجمآ رپش الوا (۱۳۴) یرصف یر را هاکترایز نارد )"

 . تسود ىلع مدنعماج هکت هو ناطلیس دهد نسح ابابو ناطلس اباب ووو یدنفا قر
 ا و و وج لع خسشلا تقام )ود اوا هلادالوا ناک روپشم هدد

 ود یدلوا ندوعاط هدد سد ىلع 7 یتلخ یرصق یوا ج هدقدل وا موج سم

 ِ نوک ق رق ی رلک اپ دسچ كموح سم و نع راردیا رارف هرلارق یریلغ و هراغاد

 . بودبا تأرج بولک هرهش رامدا هجا ندرلارق هدعب بولاق هدنسهعم وص هحک قرق

  بولوا هجوتم ههلق هرجا هر هدد ىلع عن کرل هسروک بوجا نسوق یسهعم وص
 ۲ تیالو لیفت بل رک ب بول وا یباو دز ابورت نی ینیرش دوج و

 . هداما نایفکت و هح رلتاربا بحاص [0] كموقم زب عر بولق_هدنربح مع

 ۳ نبتسهراب تا یزهرفرب ود روک ردص هلز زع نکراردبا لسع ةدنتسوا وش بودا

 ۳ لس هلنارک ذتو دحوت بولاق هدنربح یلخهاج شلزاب یلغفل (تسود یلع) هلیملق تردق
 . هرس سدق ردماع و صاخ هاکترایز الاح .راردبا نفد هدنمرح یعماج هبکت و بودبا

  لکد ندنوعاط مدا رب هدنرهش [4] یرصق یرکرا وب لاح( هیج و هبیرغ ةریسمرد )

 . .بودبا ترفن ندمدآ لوا قلخ هل وید ؛ودنوعاط هسراقج نابج هرو ر: قاجما .

  یربع رکم راردما رارف هل یرلوشموق نالوا نش هک | زاماراو هرب رب قترا مدا لوا

 یار هوا ین وعاطو راراروص نرطاخ نلاح توراو هنساب كمدا لوا هسا وا کل هل اخ

 . راروخش نوک انوک بویقیب هلا هکر س یوا لوا هتسراررک رک ۱ رلزعرک [۷] قدم

  .یرلهرخره هلا جرک ضایب بودیا ممر و ریهعل بودا مدهنم یرلرب هح بوریو یستوت

ِ 
 .كموحیم :2 [ه] ررود : ك [4] ورصق : ك [۴] هبویر :ك [۲] وههردواص

:  ۱۱[ 

 ] ]7كد هلی : ك [۷] ورصق : ك
E VA — 



 ی اضق یرکرا

 هدمرح و بودا لسعمدنک بولوا موح ص یالعهدیسر هزار كريقحوب تح ردن وفدم "

 یهللاوهرپ د رابدنا ترفن نډریقح و د كډاقس تم نس یتلخ دووانرا هاح یتج ا نفد 1
 هلیجوک پودبا رهظلنم نی كی هج وند «یدلواموحیم ندلاپسا ىدا لکد ین وعاط ۱
 ر راټص مدا نو. قاجتا هنحما یماج اشا یم دوسر یی نیا ر 6
 اما راو ینوزوم ٌهرانم عنصم رک راک ر ؟ردانعر عماج رب انب ون كحو .ر هو تست ٩

 شوخ یماح رولاب ندنا ردرلیلصم تیاغ یلعو كناتسدووا را ردلکد یلاخ ندتعاج نار

 ردراروک ذمو رلعماوچ رومشم ردقتعیاس عسا و ییماح [۱] سوطو ندا ردانعریاس

 یدنفا [۲ ] یمر الوا ردراو یرله واز هلحم ددع ید هل ( نانمّوم یاه دحاسمرد ( ا

 رد رادحاسمهرومشم راد و یمهسا ك یالاو یسهعه ك یو یسه واز سوطوویسه واز 1

 ناخ درا ال وا ردراو نالاع سیردتلاراد ددع وا هام ) نالاع ك ثیدطاراد ملعرد ( |

 ددع شب هلم ( نارسپ هشوک رگ ات رد و یاو اضشاب مو. ي

 ن كوي هدسد ییماح ناخ دز اب هدهعلق ال وا ردرا و ناوخدحا ناص ملعتلاراد

 هلمح ( ناشیورد ییرط بابرا ءاقناخ رک ذرد ) ... راو یتکم وسراحو یشکم رولاپو

 ردرومشم یهاقاخ ییماح 7 روک ذماراح رداشیذ نارقف دیحو لها کف ددع ج وا

 (نافانصا ییاطاس قاوسا ددعرد ) ۰ ورا كوي ندتما یاحاص یدنفا هللادع یش

 اشنا راناکد ددع نسکس انبوت هقشاب وسراح یی اما ردرلاسز نیک اکد ددع روکنا اوو

 ا كرب ا یوهراغ" لوف نا ییا هدنشاب کیا و ردنق ییا نون
 یرلرور ناج همشح تایح بآ ددع شپ هام ( ناکهنشت راسهمشجرد ) ردیناتسزازب

 اد اما زاو رلنارک ادوس ناخ ددع شب هلج ( ناراجت یارس نامهم تمالعرد ر راو
 ندنعودلوافیطل یساوه هخرکلرپشو ( نادواح بوخ یاوهر» ) ردنیتم یناغتا بیم
 زدزا موك هن رهش یوص اما ردحودم یمه وو بو بولوا هدنز تسردنقلخ

 هلرلتا .ندبا ردراجاتحم هننوسص هلو وعارد ې هرجا رلعاب ندا نایرج هدارح یتشااب

 ماع حدمرد ) ردزا تیاغ همسشج شب هرهشو لصاحما رارشاط وداع اد راک و

 ید ما. رب ررود دودسم هدزوع هام رلشا هداتش تدش یماج رب یجنا ( ناجتجار

 لاردا لع بورک. .هدهدلن لها هزات | چمک ردقوج یراماعوا اما ردلطعم ای اد

 هدیلوا (رقر ) ارظ ھ اشا | ین : له, ل 1 ۲] سولپ ندا م یشتوطف ۲

 [ ( ردنکع
 تخت ¥ تس



 سس یکم ا ارس یلح الوا

 PE ورکنا یراشاط عرج ایوک کردینم نداراخ كنس ضا 7 یرلراود
 اک یا لح انا راتتعا راوم راوود بوسک داهرف داسا [۲] ندنلف ر یک

 هدیلوطانا الا [۳] ر دقو رلشاط شملنک هشوکراخ هلو هدراید ر ردفلوت یرلراوند
 . (یرکرا تالحم ءامنا ددعرد ) زدراو یرلشاط زاود هدهءطقوت هدنرازمش استفمو هربت

 ۲٩ تالاق ینلحم [0] شوطوو یسهلحم [4] ولاب الوا "رد راتالحم شوراو ددع زکش
 رانو یسهلح كب ی هدالاب یسهلحم رادنودو ردک وب نال یتسهلح كب یحاح یسهلحم

 ییاهرجا رله ددع زکس روک ذم ( تاوغا یارتس فصو ددع رد ) ردرومعم تیاغ

  ردانعریارساسوت فلکم یارس اشاپ یع ندلمج ردرلوا یلوئروا یشاط ناغاق ددع كم

 لیارس هج یند فارس وکب [۷] مئازو اراك یالاو ییارس كب ناعع,یلغوا و
 لو دزیاب هدهعلق وراقو ردبارحم نکس هل ( ناملسم یاهعماوج دادعترد ) ردراو
 هدنسانغ هدنق ندزهشو » مکشعا ةر رحم هلا طخ لج :رزوا نوشتم ےل: ی تابمفاچ

 .ددع كم ید و ردشلاق دود سم یراهاخ بولوا دیش یرارحاص نادناخ ددع نوسد
 نت هوا

 اشعار رحم ود ردا شک ,شو نماچ و هدهدنف ندرهشو [۸] ناموص
 13 فاك راجو رد ا نرللهاو ردشلاق دودسم رثذاداخ قوح هدرهشو 5

 ۱ را ا اه رطخ عنا اجا نوروز هوت وا اک یار مدنعاص
 ۴ رب راقج هلا نادر شاط.ییماج دارم یجاح مدت رود و ردا تربع عماج

 ۳ رم تا OOS بآ بو e A راک دما
 ۳ اما ردکلام هءرثنک تعا یماج هیکتو ردنوکلک عماج نوع تربع نوملقو شقت
 ِ هنایاباب عدق ر راک رفقا ۳9و هلا نابدرت شاط همدق یلدا هعماجو ردقو یسهرانم

 ۲ شرک السا بولواهتسارآ ها زر اتم رد نوک انوک ۳ كمماح و ردهاکدسم

 و .یلولخهدنفار ظا کف رج و 7 ذذ تاغ راو یاسا تایح ا 7 توغ) رثأت

 1 و هللاءال وا N o هڪ هدنباح ر كنمرحو 1 یر هر یسهکت قیرط

 و هی نیا ی كل . ورکنا رز سرم پ۱1
 HD اعاد هجنوزواو یی رونلیوس هيد ( بیلهق ) تسر یک هد رافرط مز

 ۶ ۳:ندراغالط ن ملکه کوک اچ 2۱۳۱ [ (م) را RF ندرلهچراپ ددمتب و
 Error NS 51 رراپ 3 ست رارا وه راد

 ٩ "رخ ۳2 نخ ۲۷ ناد :ینءناهالح ۰۳۸ ] عر اك مار ۶ ص ۶ ب ۲۷ ۲:تالاثد

 تو مت



 یساضق یرکرا ۱ و

 یرلنوتس یی ددعدرود هدنحما ردلنا قایا قرق یضرع ردقایا شا لوط ؟ردعماج 3

 رار هجوا هعلق و ردشقنمو عنصم تباع یاوط اما ردح وطس یاس هت ه٤ اح هرزوا "

 راو یمیظع منراص رب یرشا لو هدد یسهرانم كعماح ینو لا قالوا هززوآ اف

 شون ندا با نالوا عم بودا نایرج ندتخر بآ لوا ,لخ ككرلوا کهدنجما هعلق هل 1
 هدرلنادیاخ یه هدتنلا ادعام ندو ردمیظع 2م راصر لاتم ابردرلردب| ناشطع عفد بودا "

 رحوااما راو یراوق صد یوقو ناتم ندر ییا كهعلقو ردررقم یرلجشراص وص رر
 رلناد ر شاط هوبق و ؟ردویق تاق چوا کرد رظان هنفرط قرش ینو ا ردرلوق تاق ۱

 هدنسهرشط ك.وبق تاق ج | یحنج وا راراقچ بورک هلجوک رامدا یتا ندننیدلقج هلآ ۱

 بوروتوا هدن | یراک و نایعانافرظ ناراب كرهش عج عراو کشوک هجشوارب اع ناهج و

 هاکزاع هنفرط برض یخد ندوق وو راردا جرفت ییانج غاب هضور قدح یهدرلارخ "
 مدا زو هدننس امهعلق هلینادیمهاکزاع هدفرطو ردراوبقدیدج دیدح ثافج وا دو راو سوق 1 ِ

 لاثم ایغهاح یرابناح فرط چ واادعام كن هعلقو را و قدنخ هملق قالار یضرعمدآ یم رکیولوط |

 هززوایراندب هعلق یرلن ادهناخ ددعزویکیا یو روا ناغاقهلح ردقو یرلقدتخالصا هل اقنوا 1

 هشوراو نالوااس هدمیحجهح ي هدیراسپ ون كن هعلقیرانشنهاش و راهروصقم بولو اان ۱

 رظان هقرمشم كنهعلقو ( یرصق یرکرا شوراو شیاتسرد)ردراوارظان هرازهلالیارحصو 1 ۱
 زوکیا هل رار د شورا وذلوج وک راویسهلحمهرفک هلحر بودکینشا شوقوندنک و ایسوق _

 یسوسراج هملقهوسراچکسا هدنتلا یرلایقهلقهدنلامكنملقو ردراسوحنمراد مساوددع |

 هحیک یه ردراویراوقجاغا لاثم ناتسزاز هدنشاب کیا ردراقجاکد ددع قرق هج راد
 « هعلق ندشوراوینشاهرکصندقدنابق راوبقو نکلراردبا دس یراوق وب یرلنابهکن نابس 3

 یغد اما راراقچ بوریک هبهماق بویلشا ندنسوق هاکزاع قاجنا رولوا زملشا لو أ |

 او 0 و رورو انو یموسرامت كنیم :هدشوواژ كويب یا ِ

 شوراویهحغابو یلغاب عنصم یانبون یلوتروا ناغایق ددع یللازو هلم رلربد یثوراو كم ۱

 ید لوا بولوا هدنوب یخد نهم لوسر عرش ۀمکحو ردرلیارس فلکمو ردرلوا انعر ۱
 هرد ددع زکس هدنسهعلرا باح كنهعلق ( قتع شورا و كوب ) ردینارخ كکب یم

 یلغاب یلوتروا شاط ناغأی لج یلانب ریکر اک یناقوف تاقردناتاق لامالام هرزوا راهدو _
 كنىرلىلوح هج درلنادیاخو و رومعم توس یهلق هدیادیاخ یهو یلهحغاب و 3

 ی 3



 یس همانتحاپس یلج ایلوا

 راد ییماح یلوئروا تمهرک و یلهرانم لوحوک رو راو یرلقجهحگابو یراناتسوب كشم
 ا AE ندا ردرلجاتح هنسهعلق 2 هلح ردقو یماحو ناخو یرازاب یوسراح

 رمهلو وعار د رم ناقا ندنک وا ید وا تودک ۷ تعاس ىلا هنناح قرش هحشرانک

 ۱ تعا جوا هنفرط بونج ورک ندا بوراو ربقح هلع لوا رولوا طولخم [۲] هبحیکی

 بودک دینادابآ

 صوقاق ٌهيرق ندا [۳] اوو تالیرف یخدو كورت برق

 كرەدا اشاع ندنرلکوا كرانو رد راکلتفح كى وم [ع] یب هتنولد هلم راتو

 لرد رلافصو قوذ هدرلغاب هع بودا روع ندنجما یرلغاب یرک را ندا تو
 3 ٤ و

 رادمأ یر »و یک هیلو شیاتس یه راوتسواروس تروص تالحس رد

  لغواسوقلف ندنرللارق مور یسبناب ادا ردکمد هملق . . . هدموروا نال ۰

 ۳ ناطلس تالاب هدنحترات ... هنس راکرخا بوش .لاقتنا هلود نداود هجم هدمب ردیسان

 : یرفاک كدنو یرلانن كنبرلر هح اما ردشعا حتف ندنلا یرلاقشع دووانرا یلو دز

 ۰ هرزوا یر رح ناخ ناملس ردیتمالع كيده و ؟ردراو یرار وصت وقراعاص ارز رد, رامع

  ...یسهحان رداضق فیرش ها نسکس زوو ردینلادهوبو یصاخ كنساشاپ هتیولد الاح
 ا یرادرس یرجکیو یرب ادختک هانتسو یفارتشالابیقنو یمالسسالاخ مش ردرلارق ددع

 ا وص رهشو یسغا رامعمو یساغا جارخو یسادختک رهشو یرادجابو یساغا بستحو
 ۱ طرصرت یک یطرص قلاب یسهعلق ردراو یراتارفن هملقددع زویکیاو یرادزدهعلقو یسشاب
 كيب یعرج رادام اراد ردعدق علق ر انب شاط رکراک یدادش هرزوا یلاع ٌهتشپ ىلا

 8 لوط ؟رداتمهی هعلق ر عقاو هعالوط هغ ندقرشو رام وآ [6] ددعزو درود

 زسناو نوزوا ا یک هعردق نامه اب وک ردهعلق تا مدآ زو یضیع ردهوطخ همر ددع

  كلو و ردقاق وص ها شاش ولوار قاحا هب رع ندقرش یحا هعلقو ردرا وتسا قیتع روس

 1 ردراو روا عنصم یان رکر اک یناقوف یلوتروا ناغاق ابارس ردق زویکیاهلح هدنفرط ییا
 1 كوم رب لساحور یوروا یشاط ناغابق یلەرانم ےدقراک یعماح ناخ یلو دیزاب هدو و

 ۲ :ب [ه] یم :د [4] اوولال :ب [۳] هبهجیکی : ك [۲] تعاس ییا : كس ب [۱]

 1 ددع زو كيب
 ا



 ص ویو

 یس هعنق كم دراق س چ 9

Eهدنخاراو یسوف ر .ر 2 هند ام بی لبا قرش  ESردقو یشیربع راو  

 ك رالوقو و ر نرلهف ولع ندنننما کا ہد ص یراتاره یللا زو هلو راد

 هنر ر یسکیا [ ۱ ] سکنرف ره و هحیکی رهن ینشا مدا كی ییا ندهملق :یراهاع

 .یلوتروا [۳]ناص ددع زویکیاهلج [۲] ( رالوژ شوراو نایرد ) هدرب یتودلوآ 3
 شوراوهلبا هعلقو بولک ندنرایوک [4] سیکنرف یندیسکیا كرار وو ردیراوا ری زی
 وا نوک نا [ ۵ ] كدراق هعلقبودک هقرش تعاس کیاو پودا روبع هدننس اب 1

 كنلوقیسهعلق رالوژ وورولوا طول هنر یرک را بودا نایرج ندنییآ رب ہا 1

 .لوق هعلق هرفاک اشاب دم هلوحوک هدمب ردب رد فک دوو را تعاد سکروق ین ا

 ,یهاحر []هدشوراوو یدتا قرشم هلبامالسا نرالوق هرفک هل ويد ردعونم قالوا ۱

 .ماج و ناخو رازاب وشراج الصا هدرهشو ,راو یماج ناریو ر یخد هدهعلق ورافو راو
 .یاشاپ ناغع یلغوا كنب هینولوا ندنا ردراو یرلعاب اجماج اما ردقوب بتکمو هکتو

 لح بونوا تمارقاءدناوند ریغاشدا شا بودا وام رانا نرم لاو
 تولا مامهاو دح سس هنس هظف ا هس ام هل ر E یساوا هل نزد

 ..هجنرانک هحیکیره هقرشندنا یدتنا ناسحا شور زویحوا و هلوک رو نو ۳
 ۱ بودا روبع یرایوک نادابا روم و ىرلار راز ثع

 كىدراق انعر دلو تده فاصوا

 راد رم هدنرصع یلودیزاب یخدوب هدنخمرات هنس رلرید ... ههملقوت هج دوو | (

 ینا ضف ا تار یوم ردم هبا تق اشا دا اک (

Eزوش وج وک س شاط ر ر  رودم لکش هرزوا كجهد یروس رب  

Eف اک ددع زورو یرادز د یقاجتا مدعآ دع ردلکد مولعم یر امآ  

 N E حشو ۱2 تا ار کا یا نراهن و
E 

 هک يا كهعلق ( ك.دراق سوراو فیرعتردآ ( ژدراو يراس9

 راو یزاوآ ارقف یلوئروآ ىتوچ امص و ناغاف یراضعو یت e یللآ زوب هشراثک 5

AIوم ,ںیلپ روق :  A A eتست 2  E 

 كرف 5 ب - لدراق : 91۳ کوو سیل را a ۲ نو

 ۶ ۰۲ هدنکاخ : 1۸1 هدننکع : 2 [۳]۷(م) ردللوا كوو 29 8

e e dh a 

 ا س یاسا ی ا



 ا دادی "1 ناسل بولاق دن راغادهزابآ هزبع بورا ورلدر وه هدناحاس وک د مرق هزات و

 2  دارولوازالموق بودی ادیب یاس ۲ وه نزوارطهقزالر ؛وا (۱)
 . یناجنس موطاب ا هدن رارانک غورج ره . ندا نایرح هدنسد ىسەعلقەي وك یعوامات 9 ۳۳

 1 ور ر ندنفوخ هل رووا یوق ل رکم بودبا نطوت هدر کاخ

 ۳ وق ز هدکودنا اصلا بوزاو هلارق هاا عا رایک راک زخا" بونالوا ةداد وارق

  بورو یراغاد هسولد ندا تقبس E نالوا هلاخ ضرا هرانو هدک دید را یشیرق
 ا نال هقشاب توانا راع یراغاد نران ولوا لوا قارفلوت لسات دنا

 . نوچ رد ندشیرف موفرلن وب نکل [۳] رایدید دووانرا هرانو نوجماقامامواقح زوک

  ردموق ناما ی راو د یراءاد شیرق یی [6] شک هروق هراغاد یغودلوا نک اسالاع

 ۱ رانو هلج ندا كنج هلمزب هدیدنق بودما تمدخ هنوتلا ررب هدنوک کیدنو اگاد راد وب

 موق دووا راهتشیا ردرلاتفردامو حیحشو اناوت و رارباما رلرب د زناملسم نکیا هاب وب هن یدیا
 ا مالسا هدنرهش ناصللا همهلا لج هرکص اما ردشلوا هل و یراعیفو لصا كدونع

 ۱ 1 6 | روطسم دمحم مارو لیصفلا ىلع یرالاوحا كب رع موقو ردشلوا موح م

  یرابایو یراقوا یربغ ندنراحالس هلج ردیلدرهچ برع هک اقح یبهفلاط شیرفو و
 کس تعاس یدببو | راقفررار ندندهعلق هعلغ ( تاع نزا ) ودواو یو

 بودک هل ا رالب رازنحو رالو

 اه دالوژ از هملف لاکشا تالش رد

 ۳ هدعب بولوایسانس یلارق هیناشا مدقنام ردکمد ... دالوژ هجدووانزا ناسل .

  هدن رصع یلود زراب هدنشرا ... هنسهدعل ا هنلا ییدنو یناق ودنو هلا سو

 . یعاحنس هتسولد هرزوا یرب رح ناخ ناملس الاح بودا حتف اشاب دحا دک یخد یو

 هدنلا مور ؟ردالاب هعلق ر راو اهقهق رار هنامسا جوا یبهعلق ردقلاداو بوو هدنمکح

 ۲ هشفس دوخاب هلوا یسهعلف سودروک هدنسهررزج هروم وکم ودقوب اته ی علق ر هاب وا

 شال یدادش نتم تیاغو 3 زو ترد رادام ]راد یر كوس اما 4لوا یسهعلق

 r ك [۳] رو طقف هلو هد یس هخسل و ar : ك () هزاا : ۵ (۱)

 ۱ روق : E E رايد د دوان راع ههوقول 9 راد كرو رارف بودنا راع نوا

 ردروطسء ۱۳ هفخ غم راو : ك [۳] سک هتروق از اباد اکاتىروق رم

 تسا ۷۷۲ تنیس



 لصا درلادووان را

 دو اب رع موف بساو تسح ءادتا لصف نارد

 تمکح یدیا ینابرع لئاق شیرق موف ندنرانک اس همرکم ۂکم کردموق لوا رانو .
 یدبا برع راک راک موقرب یحاص قاعوا هکینابرملاخیشرب مان همهلالبج كرانوب ادخ "

 ربع ترضح یخد كب ناقج یزوک رراقج همهلالبج و نزوک كئبکب بر ر اطخ

 (نملابنملاوسفللابسفنلانا ایفمیلعانتتک و) [۱] ؛روس بولک هنیروضح كننیراترضح ۰"
 هللا باتک رم ترضح هدک دناباطینمراقح نزرگ هاعرش كنهمهللبح هرزوا یعطاق صن

 كنسامقحیزوک همهلالج هحک لوا ناه هجن دبا مکح هفمراقبح نزوک كن همهلا لب هنا وق

 لیخد بولک هلارق (۳) لصرح (۲) هدیقاطنایرغود بولآ نسهلیقمدا كم چواندنفوخ "

 یرلغادهبلجبولوانک اسهمهلالجهدنآ بورونراغاد هیلج هبمهلالجیخدلواهدکدشود

 نک اسهدنرللوح (2) هملس هوسک یشادنرق ر كنهمهلالج و ردروپشم طلع ندنا
 دیهش یهللاب رصنتسلا ٠ ندنايسابع لا وكاله هدعب ردشلاق ندنا یایرع سک بولوا ق

 مدنرلازف نیسارف تاج: بوراو س ننایوع شیک هرکسضندک دنا بارخ ی بودا 1

 ادیب رخا ناسل رب یقارهلوب لسانت یابرع سک ارچ بور دنا ناکسا هرجا راناتسیهشیم ر
 ندشیرقموق یرلاصالزک رج موق نوحیکنا رلیداوایموقسکر ج ینمی سک ارج بودبا أ
 ندکمیخد یناعوا رب كنهمهلالبج وب هدعب رایدلوا سکر ج ندنا بولوا ییرع سک ۱

 موق بولک هدنناب كمشاهلا (ه)برع یب كلور ترضح درع بودبا راوف ٩
 بودا رارف هناي لارق لیقرخ ثهمهلالج رع ترضح هدعب رلرولوا یمشاه |

 یدادقم نیدوسا و یدلو نیدلاخو یزیزعلادبع نا رم هدکدنا عاتسا نغودلوا دنر

 همهلالجهدن رلکدنا مظع كنج بودا رادرس ناتو همالسا رک اسع كب قرق | )٩(
 قا هلرلتاعیاو هلح بولوا لدم هرازف یرارق بویمهدنا رارق هدهعلق کودتا اس هدلج

 یرادالوامات لارکم و هقزال و هزبع ندنرادالوارفت چ وا راردبارارف هننراهریزج زکد

 یخدلوا بولک هثلارق زونج نک اس هدهطلغ هدلوبمالسا ینعی هینودک ام ها قفاوم با ۲

 دل (۲) -(م) ردیسات یسلزاب ( هدهیقاطنا ) (۲) (م) ردهدهام روس لیلج مظن و ()

 ) 9 )ى ورغود 9 ةرغ :كل (۵) هملسهنع ونک یشادرق رب :س (4) لیقزح 1

 (م) ردیللوا 1

 ت ۱۷۱ تس 3



 یمهمانتحایس یلج ایوا

 1۲] هلبرافص نارای هلج كرش ولو ۰ رورو ۰[ اار یسهطا یورو ووو
 و نادابآ ورومعم هرزوا رلل و یلشاطو لعاد هدتعاس ید ا اف ترق بوشلعادو :

 بوک زلارق

 هطاغ هماف فاص وا

 مادرم ۱ ام را یی هم کیا دلا دو شال
 ۳5: یدمش اما رد ا یسادهوبوو ؟ردیصاخ كنکپ هتیولد ردیحتف اشا دحا كاد

 یرابهاداب صاو یرلبوتکم مکیدرتک نداشاپ ىلع یرادرس ی الو هینام بولو هدنو
 هتسهظفاح هام بود كهاشداپ نامرف هحنلوا یرامولعم یعوهقم بور دنا تءارق

 یلنود سلو تارو شور زویحوا هربقف بولوا هدانا هل ر a یعاحنس هلم کک

 ۱۳ تاع ار بوو هفوج رزو وغ رو ٤ رامادخو راشاموقو هفوح
 هدر زودرب هدنتماد [۵] سکیروف هوک ینهملق [ع] ردیسات یماضق [۳] یلیروخهملقو

 ردمدآ زول ایرج رادام اراد ردکحهملق ان شاط RSE شا لش

 یوسراچ یر راو یرابا لالعر و راو یدحسمر و راو یرلوا ددعیدب قاجحتا هدنحما
 یروس رب گی | هعلق نکل راو یسوق صدر رظا هقرش بناح اما ردقو رازاب

 قدننیمایسهلکسا [*] ادبص نراهنعم هفیظو یرلتارف ددعزوو یرادزد راو یغاد هلاوح

 اننا یرلغاد یتالو [۷] نکنم یسهرد... ندا نایرج ندند هملقو و رلرلآ

 |بودک هنفرط بغ كنسهعلق هطلع و ندا بوش الود ندنکنا كعغاد ها وح دم

 ١ ب بل هنفرط برغ بوقلاق ندهعلقوب هدعب ررک هبایرد هدننرق هنود ا هللا ایرد بل
 | یا دو مدار ندیم بر تتار همذآ ر راو تورو تولا

 هج بولوا راصاع یعوق هلج رالو ناتسکنسو رالب نامایو راعاد پراص ارز ردلاح
 قاع مهللا یرادووانرا زادنا كنفوت [۸] لتف ددع كيب یعرکی هلج ؟ردرلارق هراپ سش
 ٍ ..رلزل ردن رش رشح تاید ند الصا اما وارد زتاملسم

 لب رلافصاب نارای :ك (۲) [ (م) ردنکم یسلوا ( انعر ) هروک هنتم ] اراکشا :ك (۱)

 ا درود رود هدا رب قحا و درله هلک وب 1 شلنروف :ب ۰ "سلپروج :ك (۲)
 ا اڑ ) دوخاب ( شاوروف) کهدنرباتک ایارنج هدرب «یتیدوایرغود هلدیکنام

 التف: 2( ۸) سلب رخ : كل )اره ب (0) و ك .شلتروف : ۳ () ۸ ردنکع قلوا

 اهر رو يا



 یمهعلق هنیولد 1

 یرلواره هلبعالوا عقاو هدر عساو زودر اما ردرلهاخ یلتمهرث ددع زو هله شوراو

 كرلوا یربع هسصاب رادوداح [۱] کر دایقشع هناخر ردقازوا یرالزممقوا رر ندیرار ر

 یرامضع "هاق یلوف صد هنادرر كرلنادهاخ ر سه ندلجا لوا زالوا رادربخ یر امد

 ردرلنالحم ددع ...یئوراو هل و ردشم وا اس هرزواتناتم تیاغ یراراود هلحو ردراو

 . یماح و ... یماحو ... یماح ... هدنجا وسراح ادا رد رابا رگ 6

 یسکلانک و یدحسم یسهلع هقالالوا ردیرادجاسم هل ددع ...هلح ادعام ...ییماحو

 هسردم ددع چ وا هلح و ردراهنا روهشم رانو یدحسم یسهلګ هناخهط و یدحسم

 ناییص هنا ملعم ددع چ وا هلج ندنا رولوا یراهتخوص تکی ایقشع اما ردراناکهتخ وص

 هلو ردماح ددع ر هل و ردنارقف دیحوت لها ۀکت ددع چ وا هلح و ردناوخ دا
 یراراسهمشح ددع نوا هلم و ردفلکم نیا اشاب [۲ ] و ارام اما ردرلناخ ددع چ وا

 ردفطل تیاغ یان و یساوه و با [۳] رددمب ر تعاس ... هارد رهشو و ردراو

 رک منشا نیا و ردزومم تاع انآ وییتلوا عقاو هدر روقح رب یسهلحم هقال ۳

 ردهدر راداوه تیاغ یخد یسهمکح و ردهحاب و غاب یناص یسەلح [4] یسکلانک

 نوعلو ردرومعم تیاغ ییارس كنسادختک و یرانادناخ كنرادالوا و ییارس اشا وغو

 نراعابو غاد كرش اع یراجاغا یورسو یرا و یوتز و یربحنا و یحتروت 7

 ردامو عیحش تباغ راز هور الصا بودا ماکت هجدووانرا هلمج یلخو ردشعا نز

 راراگ هرلغاد بوغار هدرلوا نرلهتخ بودبا فوخ تیام ندیوعاط امآ ردراو ۶

 یراشنع راق بوشش بولوا هتللا [هر رازنوراز ندقلجا مدا لوا هدهسیاقو ینوعاط

 تیالوتیالو بوراقیح یغای نوتزو نوتز یراسک و راک ایرنک | ردهمالسلاط شب هل

 ربک و ربنص یادک و یاب هل ( یرابور كيد ) راردبا راک پودا تخورف تو

 لثام هر شع و شيعو برط لها هل ارز ردهرزوا ترج یرازو كناوج و رپ و

 .هتخوصیتح ردرلاقشع تیاغ یرلاملع هتفوص هلب راتکی هزاناما رد رلنادهاحتنایزاغ یالارب

 ندلوگ رامدآ نروک راو یراقراصع یلاووب هجرس یناشیر هنوک ر هدنرلشاب كنسراتا و

 یساحاغو ضایبو یدمس دووانراضاس ندنراتابورشم تالوک ام تاحودعو رارولواناربح
 روکذم ندنغاد هتیولد كك وب یهدنفرط بر هلرپشویو ردجودم یسارج ال دال

 [6] ردنیق : 4  س [۳] ىع : )۲[  (م) ردیلوا ( رلربد) دوخاب د 1
 رازبو راز : ك [ه] یسکلانک : 3

aات  



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 حوا بو هر د ردرد ناسا و نامز مکیدنا یرانامداش بوط رب هدنرانوک _ماندب رب

 ا لق نالاد وشرق هب بوشلعادو لارنج هلمز اا بوق هفیاق ر یریقح و نوک

 هدرلارخ ضعبو قاشاط ضءب بود هلامث لماک هدتعاس نوا بولا رلقیفر ندنا بولک

 بودنا روبع هرچا رلارق نن

 ل تارب ش ردآ

 0 ر كيد و یاقودنو ه دعل ردهینایسا یساب ادتا وک e هحدوواب را نال

 البتسارافک هنن بودا عتف ندنلاكيدنو یلود زاب ناطلس هدنخ رات... هنس بودناالیتسا هلا

  لصالادووانرا هدلکدلک هنسا نغ یو ناخ نابلس ناطلس هدنشرا . .. هنس هدل ونا
 و

 2 ۳ رزرو تسد نیل زن 1 هرزو" ۳ اش ی ۹

 ۳ ارق ددع ... متعاحجتس هلج ردرلارق ددع ...هلج یهحانو ردیناپمآ یاضف لبسها
 یمالسالاخیش ردروهشمرلنوب ۰.۰ یاضق ...یاضق ... یاضق ... یاضق ... یاضقالوا

 یراتارفن هملقو ... یرادزد هعلقو یرادرس یرحیکیو یر ادختک هایسو یفارشالابقنو
 ۳ هلق ردراویماغا جارخ یساغا بستحم یسادختک رهش یرادجابو یسهایوص درهشو
 کرد عنصم یانعر ٌةعلقرب انب كنسیدادشر سم لکش هدنسالعا وردا كناق یروسرب

 قدنخ هدنفرطر الصا ردمدا زوبتلا یعرج رادام اراد ردکحوک اما ردندنلیق رظنال

 راو یرلکجهناخ یلتمهرکد دع چ وا هدهملق نورد راویسوبق مد رب هقرش باحو ردقو

 رو یرابنا لالغر و یدحسمر بولوا یسهلاخماما یر و ادختک یر و رادزد یر

 مماج و ما و ناخو رازا یوسراح یربع ندرانو راو یحراصوص رو یلزخ هناخهبج

 زتسهرک یبماج راکنح هدنفرط غاص نکراقیح ندملق و ردکجهعلق كجوک تیاغ ؟ردقوم

 روچوا رب هدنبد عماج و ردعماج یلانب رصتخ و دیفم رب هشوک راج یلهرانم ریکراک و
 ۱ ردراناکد ددع نسکس هل یلقاقوص تالمهم هدر قجاراد تیغ یسوسراح هدر

 و ینشا شوقو هدنفرط قرش كيهعلق ( هتیولد شوراو فصو رد ) ردقو ییاتسزاز
 دن تا هم



 یس هعلق زفروک

 [۱] زفروک ةملق ةریزج فاصوا ۱
 یک یهاکتخ یاب ناما یاح ر كن رالا رق كد و ناو لوا رار د ۲ رب زفروک ا

 یک رولوتروق لازغ ندللا ناخناملس ناطلس هدنحراب ٩2۳ هنس اما ردد ددسدس هعلق 21 ۱

 هدنسهعقاو کردراشما واوتسا هملق ر مکحتسمو نیتم هاب وا ور ندللوا صالخ هماقوب
 کراردبا ااو سورنا o ندنامزلوا راقوحوا یراقادود ڭرانروک |

 هللداهله یدرلآ ىلنالع ندزلا ةعلقوب هسلراص هندو دناسدرف ىلارق سورکنا رك |

 دج وند یدتک بوغا ر ُهعلقو [۲] بودنا غا ناملس هلیبس ییایصع كنيلارق سورکت

 نایلاد و [۳] ادیص هدنک اخ هنمولد هدنفرط یا مور یسهرزج زفروک وب اما راردیا
 نفر برق لع کیا هتسق ینا مور ہرا ینایرد یزفروک دو ۳ 8

 ردلاثمین ةريزج نیمو رومعمر ردنا هطاحا لیم ناسقط لماکبولوا عقاو یالوط+ب

 کا یار هدق اوز دشا رلذحاصم رفاو همر بوش واب لار ندشاق زب

 هن یدمش كدشعا ےک لاا بوراو هنا رس رابه هدا وقف موق هدنف حتفلادعب

 ریس :نوک چاقر بور و قانق هاکهررسمر هز [ع] بولو لاض لارنج ۳
 یندیسکیا بولوا هدنلوص یربو هدنغاص كنهعلق یر ردیکیا یناملالوا لدسا رلاشاعو

 ینهعلقو راغص [۵] ران ویلاقهحرایو لک زو ریشب هر یهو راردنیما ندراکزور ز

 نوا لات رذتکسا دس تاق کیا رطا کد یاو هارد ورک هر 1

 راتتطیشو لبح هوک كيب هڪ الاح ینوریو نوردنا ؟ردهملق را راو اهقهق ییهیاط ددع
 ا العو ردج وجأی دس هملقر , شلوا هتسارپ هللا رلپوط زع لاب زون یدب و هتسازآ با

 او لا دا لدو ساس هک ع م
 ر یلوط لم كيب رداسز هعلقو یرحیلادیلک كن رل رفاک كیدن و الاح رلرد هد ارا 1

 هعلقو ناتو زجو ردرلنار روق ناح شلوا عقاو هدنزعا كنسايرد زفروک |
 یسایرد مدآ بور دتا ناکتسا  ه رجا هر زجو سیا یدراقبح ایاعر رده نده دناق

 بودا رامظع تفاض زورو بش هلا رلماعلا رفاو لارنح هربقح و ۰ و ۱

 [ (م) هدراو یو هد كن هخسا 3 aR ( ودنلارغا ناملس ) هد دلج یجندب نوا

۱ 

1 
 ( ناخ ناملس ) ] یودنارغا : ط . بودیا ضا :ب ۱۲] سوفروک : ك « س « پ [۱] ۳

۱ 
 رلق اق 3 ب ]°[ )م) ردبسأنم اهد یسلوا ) بوللو ( [ ]٤ ادهبص : ب 1

 ۹۷ س



 یبهمانتحایس يلج ایلوا

 ۱ ناملاد همنق لاکشارد

 [ لبدزو هتسءرفک وو ندنفرط تلود بولیا مش اشاپوشخب هدنخزان ا
  یدتا ان نوجما هظفاحم نرلنالاد قلاب كنرافک كلدهو ردكج هعلق كحوک رب هدایرد بل

 هدایز ندلیم رب یفرط وشرق ردسهلکسا كنسهر زج كدهنو الح بودا یوقو نتم اما
 ات هتشپ ر هدایرد بل یسهعلق ردلکد ایرد نمکنا ردنیص یرلامهنام اما ردیسادا زفروک

 :یرهناخهجو یرلهرفکر وا كنج یرادقم كم ردکچ هملقرب انبشاط عبلکش هرزوا

 الس هعلقوب [1] یسوق هیولد هنباج هرق یسوق نامل هایرد بلراو یراپوط دما رسو
 تاذلاب هدنسید كنس هحل ا یذهام [۲] هدنحرات ٩۲ هنس تح ردشهلوا انن هدب رصع ناخ

 هدن دلک هنسانغ [۳] زفروک هللا رکسع لاثم ایرد نارفغلاو ةحرلاهلع ناماس ناطلس
 لاب هنیرزوا بولاق لیم م هسوفروک بویلشاب هغمردلود ینایرد ندنر یسهملق نایلاد و

 ما یخ هللا نواه ءامتود نوکلوا ناه بودا ترشابم دود هعلق بویق رلپوط زع
 راردبا كنها کنج مرک امرک بوک ود رکسع ههر زج اشاب یتطصم قالپ نادوقو اشاپ

 E هاغاب ندلاربخ ةلرکسع كبت نسکساشاب نطل رامش رفظ رادرس ید ندهرق

 هلا كم زو ناخ ناملس ناطلس هجنرابیقع راردبا شاخر شاوص ناک اک بوش
 سار یمهملق زفروک و ب ام هللا ماس ناطاس هدازهش دمت ناطلس هدازآ ؛دازهشو
 را انع لموریسا هام یب بوروا هرلشتا بویعوق رلارق رومعمر هرثا هر زج بولک

 ۲ یرارادتقا کنج اک ا بوق رشت هبازه بوک وڈ علق یا ر لماک بو

 ۳۶ ناتمع فدا و رکنا نوک رامدا ندنفرط ندو هخاشداپ واتدانس بولاق
 هعلق زفروک بوردنوک ربخ هاشاپ سایا مظعاردص هاشداپ ولتداعس ناه هحنلک یراربخ

 ؛د رانسقح ندسرنم بویمردرق هر ینعمی یمالسا رکسع بوکح لا یدنسم رصاح

 اماقوابهنوه روم الا ) بوقیح ندراسرتم مالسا رکسع هل بوراوربخ هنملسم تاغ
 رونلوا غارف ندزفروک علق بوک همالسا یودروا هدنسارجم یمملقنایلاد وشراق بود `

 الادو هدرصع لوا یرفاک كلدهنو هدکدتک بود نالا نانع فطع ناخناماس تف ی

 ]٤[ هلا قفاوم مایا تولوا راوس هغیاق رب ندهعلقو ید ربقحو ردراشع۱ اشنا نسهعلق

 1 بوکس اه هه وشرق هرجا و 7 یابرد هدایز ندلمر

 ا هدنځرا ٩۶۳ : ك « س « ب [۲] (م) ردمزال ی راو ) ر هدارو (۱]
 الا راکزور :o كل [6] سوفروک : ك س
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 [۱] شپول هبرق
 ناتسدووارا قترا رللحو ردراو یرلهدآ نوعلماما ردوک ملسم هدنک اخ هنیولد

 تعا ج وا هب سع تاح هب ندا ردراو یرلوا یرادقم 4 هج ا یالوو

 بودک هدهرق |

 ی-هبرق شپول

 ۳۱ اد هیصا ر

 ناخ و یلەلاخ مر دد ع شا زو هدد رص e و هک دا یعاحینس 1

 هب ایرد بلیتشا او ردصاخ افك هن ولد کردی وک رومعم تإاغ یهسنک و |

 بودیک تعاس م هونج بونبا هلالو براص یلشوق "
EE ِ 

 ل ؟نرفو محو برعو ور [۳] مر ر یقافارومشم هدزفرول یایر ا رو هدم دیادهص ةافآ و ۲ ۳ بنا ۱ 1

 رب ندعماح و ینرامعو اجو یرازاب یوسراح اما ردهلکسا فورم « هرجا یراناحالم

 رلنزاح هڪ هدایرد بو رلیارس نامهم شعلوا اس نوجما رلناکرزاب قاحلا ردقو رانا را |

 یراراجویراراور ناحایس كنهعس ملق یعیحو ردرلناخ یلاس رک راک ندشاط هو

 [ ع اخلم وک نرلاشا عج بوق هدنرلوا هرفک : هدنسنوگ هوان وراقو و هدرلز اخو |

 ٠ بوروطوا ینیما كوموک هقشاب ندیهاشداب فرط راررو یهاضداب لرموک بوق[ 1

 نر رفک توزوطوا زولوصا و ر ندنفرط یارق كدهو ردا لبصح مازا و ها لو ر

 ااا ردمیظع لا رعاك ارز رلا ندناوفو دناوع ید .لوا بوزاب نراعاتم |

 یرللواما ردیسهلکسا كرارهشو عالق هڪ و كزهرسو كکیالسو كرهش کیو كنلاحرتو ۱

 هفوصا بولشا ی رارطق ارک هل ناه زملشا هع هدنرالو اعطقو الصا ردراص 1

 یرلهحعایو عاب ل هر زج ندنسهلکسا اد صو و رلک بود 1

 هر زج ر هعرالا لمم ییا هدنما ایرد هدنفرط بونح ؟ردنأیاع ها یرلعالق و ناملو |

 اا لاو ا تاوادارس هزعراتآ ندادیص وب هدمب ردنادابآ

isi KRESS EEE 

 كداص ] اداص 8 . ادهيص : س « ب [۲] م: سو دل: س ۱۱1

 قاوا ید ( هود اقا هایم ( 1 کردر رد ءادایص : ۳ 3 س ] ۳ ردشلو وف هدف هنیرزوا

 تعاس ٤ : ك (ه) هباخ درک : ها ردنکم | ۱
 سس ٩ ۵ .نتس



 . یراهءواز هل ددع ید هلو راو ... یعماح ... هدنجما وسراح یر راو یرلعماج

 اودع ییا هلجو راو یارسپ E ددع ییاو راو یاکتخوس هسردم ر هلحو راو

 | یراناغ ددع یياو رولوالطعم هحیهاک راویماج ددعر و راو یرلاعل | ناشیورد ۀکت

 [i هسکه سل راو یسهمشح ددعر و راو یراناکد رصتخو دم ددع ید نواو راو
  رلرلآ ندنا ییوص یرانلوا مبط لها كنقلخ رهش هاچ ردناح آلود یخ

 | نداق هدعل ردقطل تباغ یساوهو 7 ار ز رداسح یرلهحعابو غاب یخد لوس

 8 سد تردا راک تورا ا ناعاد دعاس 23 بودک هنفرط غاص كهلق بوقلاق

 ندنا بودا راربس ها بودک تعاس ییا ها رفروک یایرد

 ۰ ۱ ۶ سیم ۳ کت

 هع را س وحم راد هعاو تار رش رد

 کا هس ولد مر تولوا زدم هلن لس شک شه یاقود و شنا و لوا

 ۱ 0 زدنکتفا غاد یروسر یسهعلق ردقو یسءقالع هدهرمشط ندقدنخ ولکد هرذ

 ٍ . هدک دد هریک یرجا بوغاز زم رات | هرشط ندهملق ردکجانعر ٌةعلقان كنس كجوک رب

 1 [۲] قحرومو هدزس کلب ردلکد تداع كم رک ه هعلق هحیملک هراظن رلیدتا راباو

 ما درعا ]خب هرس دک رم ران وعلم یه هر مدنا ربقح هدر اکدید ردراو

 ۲ *هعلقیرجما یزب بولا یزعراحالس ندزع راب راکرخا هرکصندرالادج هنوک ها ويد
 ةر هبه رق یسوف ر رج ردو مدا دود كدا اشاع هعلق توبشلوي هلارنج بوق

 8 قا اهدار ردفویشکم هناعلو هلکسسا هدنفرط بونج هایرد یسوق رب ردرظان
 . قدنخاما ردقو یرایشیربغ راویراناکد ردق زکسیدب و ردرا ویرلهناخ سوحنمیرادقم

  یرلهیاط [4] كنسو ردرظان ههرقو هاعلو ردولم هلباایرد بلر بل بولوا رومعم تباع

 1 بوقبح ندنآ بور و رلایاده ضع هرقح لارنج نادوف راو یرلپوط دمارس هرزوا

 . هراپ زو کردناهل [ه]یلیخر هلدنا اشا بودک هجنرانک ینامل بولواراوس هزم رتا هن

 ۱۳۳ اک زا و دا درک تغاس رک هبا ایرج یا نیا 7

 ا بودا روبع نیرانالاد قلابو یرلر هروش

 »سم ی راهش نماند هک هک ا ۵ هشت ۶ 1

 . كسرد : ك « س ۱۱ هدیسلوا ( رتب ) ] رشت : ك [۳) قجوموب
 1 ۱ E قلوا ( کنج ) یسورغود ) روایشیقای یسهلک ( یلیخ ) هدارو (۵) كنسرد
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 یلهقوحایص یزصرق هتسراشاب یرلاتف هزات رارک رلهجارفو یدحرسو شوطنوقو رلهقوح ر

 ر رحهدن رالب بوک یسهیقات دوانرا زسک روک رایضعب بوک یغالق یلیا مور یلراتک رومس

 قالبج یردلاب هادنول بوسشط قاحم [۲] قاشراو مان [1] هلروقو قاشوق [6] دنیایت ا

 ر ردرلاملع یسهقرف ر ردفرحلها قنص رب ردراجحت یغوح رارزک بوک ش واب یدابق

 هراتمدخ توک یر دووانرا یلاجموق و هلود هقوح قرق [۳] ؟ردرلناوع یمه صز ق

 تیاغ تیالو یلاها اما ردلاثم هودع ٌهعبار یر یه بولوا هدر لها یرله وبح زاردک ٩

 یرامدا یحاصهرفص تخلهاو مرکل ها ]٤[ ردناراب هتفشا و هتفلاو تسود بیر |
 يوا هنفرط غاص كنق بوضلعادو ها بابحا هلج بوقلاق یخد ندرهش و ردراو
 رشا راشاطو رالبو راغاد ناک و ۱

 5۹ ۰ كف  من .

 ج لغرام راوتسا 4 لو شایس تامقر رد

 الح اشا دحا كدک تشدب ردحتتف لو دیزاب ناطلس تاذلاب هدنخراب ۰ ۰ هنش" 9

 .دواب زف یسهحا زانق هلیس هب اه ا یکی ردقلادءو و روز اش یعاحنسهس ولد ۱

 دع كوجوك یلناصلا ندنراقدلوا یصاع یقلخ هملق اما ردردیظم .تباغ یر و ]
 ندحلو هل نرامدآ بودا تراغ یرهش هله هلبهاشداب نامرف هدنحشرا . . ۰ هنس اشاب 3

 یسهنک !بولوا هدارحت یللوصح رب یسهعاف رلیدل وا داقنمو میطم یرافویسل ةی بور و
 درک ادرک کرداسزهملقربانیدادشرب سم لکش بولواراغاد یللاوحدیعپ یلزنم بوطرب

 كیدهو مدام ردشاب رضاح علق شارط كس رب مدآ ددع ننع زو E یعرح ۱

 یلتمهرک ددعزوب هلمج هدملقنورد ردیسانم مان[ ه]رافک یجقلابر مان جاغرام بول وامتفندنلا

 اما ردقود یی و یستفم ردراو یرلتارف هعلق ددع زویکیا و یرادزد ردرلکع هاخ

 ردقو یراناخو ماحو رازابیوسراح راو ییماح راکنحر قاحا ردراویراد رس یرحیکی

 ردقو یفدنخ ملا قالوا هدنشاب غاد پراص راو یسوف رظا هنفرط قرش كيهعلق ۱

 مظعم شوراو ر هدر زود ر هدنفرط برغ تانهعلق ( جیلعرام شوراو فبصورد ِ

 یلراو د شاط فلکم و رومعم نلهحابو غابد یتمهرک ددع زوکیا كی هک نرم ۲

 یلتفءرک اپارس و یلهرانم رک راک ددع ییا هلو ردراو یراتالحم ددع قلا هلمح ردرلوا ا

 ردرلءهاوع : 2 ۱۳۱ قاسراو : ك [۷۲) هلیروف : ب ء هلیروق : ط . هلوئروق : ك [۱]

 1 رفاک : ك [6] ندناراب : دل « شش ۳
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 یهمانتحایس یلج ایوا

 . ندهلاخ ضرا هلاننامز یسهلحم [1] ایولقو ردرومعم تیغ یسهلحم ابرغالوا ( تالحءایما

 ۱ هطلع و ردراو رلوا ن زعو رومعم تیاغ یدمش اما رار د یسهلحم ایولق نوحیکنا شما
 1 .هاکترایز ) ردهدنا هام رلناتسرانم و هاکزاگ هل ا قالوا عقاو هدر تانک و ر یسهلخ

 ٍ فطل یاوهرد ) ردماع و صاخ هاکترایز سال ا نهب الاح کردهدلح و ید ( راخیش

 3 ردشع ود یناهج یوتزو یربعاو یراب و یجنروت و یوم ندنتفاطا كنساوه ( ازفناح

 1 كنواما هلوا (۲) هدنورو هرقو هدماشو هدنورق رکمنوتز نالوا هدرهش و صوصخاب

 ۳ یرلجاغآ نوزعی+ ندنعودلوا مضهلا عیرسوذ ذلو یر اوزیمس بولوا [۳]قوج یوتز

 1 هله بولک رابجرالک یلهالک ضاب ددعر وا ندهاشداب رالک هنسیه بولوا نواه صاخ

 ٤ ناسا بورو نرلاہ هنرابحاص تودیا تلادع بودا مج یرلنوتز ندرلاهنم تخرد

 نوتز هروک هنسراهبنرم هرلاحلصو املعو الکوو ارزو هلج بوروتک هلرامولط هب یهاشدا
 . هدرلهجاب و غاب یهدنفرط قرش كرهش الوا (اناموییغآ رجا حدمرد ) راردب لب
 _ ةللاو کردرجا رلک هیقو ر یسیلاو یشبو یدرد ثانبربجتا انام ویب غا نالوا لتصاح

 ۱ .یسیرد الصا ردبالج یوه تابن رصق ]٤[ مولطرب ایوک ردقوب یلثم هدناهج ءاهلارسکپ
 .ندرارح تدش نامز یضعب ررود هدنجما اراز لاثم نامود ر هدنتسوا قاحما ردقو

 3 یرا ربا كل رل اید یربع رلک هلنجوک: هرا زاب هب وشراح هلراتس رلاق ورق یدوحو بوق ا یاب

 ۱ یرامخ هدروخ لاخ ندنسهناد شاخشخ هدنجاو زمتکت یالو تیالو بواوروق یک

 1 ردمضهلامیرستیاغ نمرمشش یمدا بویلواالتما اللصاهسی نسهیقو ترد چوا مدا ر راو
 3 هدنحذدم لصاما رد وقم تیاغ ادعام ندنعودلوا یسهبط هحار یک ماخ رب و كسمو

 ۱۳ و تب یر اانوسرعآ هدنرپف تانودآ كمور هبووا مصاف ناتا

 1 زدن هلا یرلتخرد اهنم رانحو یورسیاص هدراکلتفح نالوا هدنسهعبرا بناجر مش

 . حرفم هاکجرفش هاکهربسم تباغ ردکناشاب نیسح یلتفح ولما بيرق هنیلو انایوهو

 ۱ ندنغودلوا مراغاب یفاص راذع هلال یارح نالوا هدنفرط قرمشم كنهملقو ردرب اشکلد

 0 عور یقلخ هلج (دلب لها حالطصا نایترد) رولوا لصاح یجشرب ضایپ زادهاد ادعام
 ۱ یرلتارابع تاحالطصا هقشاب هلب راهصوصخهحهل هنوکرب هقشاباما راردباتالک هجدووانراو

 ۲ ناولا یلکروکر ومس هلبا یدمم راتسد الطم یرابک نایعا ( ناسنا یابق تفایقرد ) ردراو

 ىزا ( لوق ) ] ونق : هل [4] ك « ب (۳) هدنوروس هرق : ب [۷) ابو : ك 7
 دلني : ك و سا [91 1 (۸) ردیسانم

Eeeنر نوع طب رج  
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 یساضق تانودبآ

 . هدنسهلحم [۱ ] هلادسشو ردعنصم تیاف یعماح شواح ینطصم هدهلحم كوو ردح رفم

 زد رهواز تالح ددع ر نوا هلج و ردرلرومعم عماح روهشم رانو ردنشور ییماج
 . یدحسم یسهلحم هل وقس ها یدحسم یبهلحم هلاد.ش یدحسم هل [۲] وس الوا

 کل الوا ردنایص بکم ددعیلا هلحو ردناکهتخوس ۀسردم ددع چوا هجو
 ..راو یراهافناخ ابعلا قیرطیاوشیب هاکهیکت ددع چوا هلحو . یکم نیسحو

 هافلاةیاغ ردیناربخ [۳] كهاش نسح یخد لوا راویاوه شوخ :a ددعر هلو
 راو ساج یارس اشاب رک .یخد ماج رب ردماج حرفم و فطل یساتیو یساوهو

 مک ھر شاسو یر قرش تیاف ناو رک ییا یش جااپ یار یخد کا

 یلهیتصفو ضوحو یلهلوا نوتلا ؟ردانشور یاوهشوخ مامر انب نشورو بوبح یلهشود _
 یارسو و ردفیطل ما یلتابحبا ییوصو یلماج نارومو فحمو روللبو یتولخ ددعتمو
 یرلمظع هلق هده رشط و هدرجاو رد را ورا راسهمشح ۰ تاج با شو فا هرگارومعم

 همشچ ددعیدب نوا هلج ندنا ردهملقرب میظع یارسوب ایوک لصااو ردیلوبق مد هلج |
 شرک نج اما لار وک رش لكيده و هاب | راهم وقم وق یرلوص گردراو ررو رب ناح

 ندننوص ا دا ربقح رد رالالز تا یراحو دی ذل تاغ یرلهمشح يو 1

 متمد ران هنوک وب ههادیلاب ربقح وب هدق ودنل وا ات اعز هاو اوت

 ( ۸ |٤| توم مرک رک رز هلو را یدد بودا شو الوا

 بولیطرطفیفخ ندراوصهاحامکح لوق راوراسهمشج تابحبآ ر هدنسهلح هل وقیناا و

 زویکیا هلج و رلرروتک نوص E را اسد هللا رلهموقم وق اونو هل رلهشبش ید یو

 یسهلکسا ا ٠ رک یو رکت ردقو ییاتسزا ز اما ردرلن اکدددع یا |

 بولک ندرلاکسا یرلعاتم ناتسکنرف هلج هلبا قالوا رب كلتعاس یتلا یسادا زفروکو "

 ۱ 3 و تیم ناز یضس راو يرانا ږدع کیا هلحو روللو هدرهش و 1

 ددعرد) رلررتک راعاتم هنوک هجن بودا ارشو میبونق هراناخ و بولک یرازولوضنوقو ر

 یمورغود ] كهاشداب. ب [۳] وین : طا. ون : 2. كوس : بن [۷) هلادت 2 (۱]

 (هیئوص شوک كرك ولرز هلول ) یسورغود ردکیک | غراتو [47 [(م) ردیللوا (كناشاب ) "

 هدهسیا شلزاب ۱۰۸۰ هلیو به هدرلهخسن [۵] (م) رودا (۱۰۸۱) هدنروص و هکر دبللوا ۱

 (م) ردیللوا (۱۰۸۱) یسورغود "
 بس ۱ تس



 یبهمانتحایس يلج ایلوا

 ا ا ونآ ع ا ... هتس زولک لا بورک هتسد كلود نذلود هم ردکمد
 , هسولد هدلایا یبا مور بودا حتف ندنلا مور اشاپ ... تسد: هدنرصع ناخ د

 ۲ رالکر هتسره ندنفرط هصاخ رالک ندنفرط تلودرد کردن واهصاخ هدندودحیغاحنس

 ]1[  مولط زو هج نوجما هاشداپ ولتداعس بودیا طبر و طبض نتموکح بولک یباغا
 3 ها یللا زو و ردقلیشاب وص و رد رایرهش تمدخ یشحم ردنا لصحم یوتز تاب ودا

 ٤ یرادزدقاجحما ردقو یرادمس یرحسکیو زا ردرلارق...یسهیحات رداضقهلیسهناپ

 i یدما اشاب [۲] (وقکب) موحم یفارشا نابعا ردراو یراتارفن هلق ددع نت و

 ا مال ی داوو اش وقکبو یلخ الو اعاب 2۳۲۳۱ غوا قدح
 ۲ قارطمزاص نالا عروس ( یسملق لاکشا ) ردنوتاخیحاصنادناخ محشر لاشکلم

 . یانعر كتسروسر اس كحوف ر شم ارام یرافک ك.دهنو [ه] هاي هرزوا ىلا هتشپ
 ۱ یراهاخ اج تامهم هدنجما ردقو قدنخ نکل ردناق ییا اما ردکعتهملقر نسخ لکش

 ا ۱۲ كاب لماک رج كلراصح ج | ردراو یرلوا یلتمهرک یرادقم قرق هلو ردقوح

 ۲ كجوکر لمرانم رکراکو لتمهرک ۍماج یلو د ژاب ناطاس هدراصح نورد رادمدا ددع

 ا وت ارز زاو یراجتراص وص هلوام ندتجر ناراب هدنراوا ضعب كلهعلق ردسماج
 . ردقو ررازاب یوشراح و ناخو ماه اما ردراو راجاغا احاح هدنجما هعلق رثردحاتح

 ۲ ردرلیوق باب رظان هر یربو هقرش یر ردهاهاش راو یرلوبق ریمد رر هدنناق ییا
 ۳ (تانودنآ شوراو لاکشارد) رایجآ هشوراو اک دنا كنعلق وق نالا رطان هقرش اما
 ۱ تلکم یاس یرفاک ایارسو یه هریک هم و یاس کرا تاقردا تاق ددعزو کیت هلمح

 1 کر ندلم ردررقم رامرا هاب هدوا یه روراارس اسز و نیم و رومعم و لمکمو

 ۲ ۰۰۰ و ییارس یلغوا [+] قنه ردانعر یارس انہو ینبتم "هلف لاش هملق ییارس (اشاپ
 ۳۰ عما وج ددع ... هلح و ردرلیارس یماجو کک و یلجما هلمج رانو ییارس

 ۲ كناشا وقکب و e راه رک راک کک یاب وش راح كلام هە رک تعاح ندلج

 ان رک راک هلج ردنر دلخ رصق رب 9 ردلکد یک راعماج یربع ییماح یثادنرق زىق

 ِ ماجور نیزعیانعر هکدبعم فیطل تباغ یلهرانم دما رس یک و اکو لک ایا رو زلامق

 ۱۳ رز رترا ید دا ی (۳) SIN a ساز
 ۷ : ط. هات : 2 [5]- (م) ردا ینلزاب ( هوا ) [4] [ (م) ردیفرح ح زسهطق

 e قینه : ب [>]
ESE ۱ ت 



BROS 02 TETER ATT e 

 هلب وب هدنتلایا یلامور لصاحلا ردرضاح یرلکشودو یراناغرو رفاسم تفج رزو رشکیا
 كرایدو ؟ردرساک راملق و رصاق راناسل هدنحدم ؟ردقو رلک لئفح مع نادناخ 2

 هناخ هراناکدن ورو هدننآ و ادک و یاب عی ؟ردراکلتفحو رلارقوب یراهاکجرف هاکهریسم

 رادرس هدعب بودا رلافصو قوذ هل رافارشاو نابعا كږېشو نوک ڪ رک
 ..هداز یجنامص یلرکبراید یساشاپ هینای یرایهاشداب ما یکیدردنوک هلا ریقح كناشابلع

 الو هام بود ردکهاشداب نامرف نا نابعا هل بوردا تءارق هدنناود كياشاب

 هقوح قلنود نواو تا چ مدق ترجا هسک رب هربقح بولوا هدامآ هله هنسهظفاحم

 [۱]یمساقزور ۱۰۸۱ هنسهدعب بودا اد ندراناربمریم هلم رلایشا هفح هڪ و سالطاو

 تعاس ۲ هجنرانک یلوک هیناي هنفرط برغ ندهینی نوک لوا بودا لحس هدرهشوب
 نادابا و رومعم هلوا ادخ تمظع هرزوا یو [] اصک هنواج هملششک ندا بودک

 یرلهق یلنمحو راجو یلەجابو غاب هنوک ررب یربره ؟راو یرلکلتفحو یرلارق نیمو

 هتسر رب راکتم یراهاک ارحو رفاو یراتاعرنع بوغ سانلا نب یرلک اپ كاخ و بوخ

 كرەدبا روبع بودا رلاشام و ریس یرلنادابا و بویلوا یسهیلاخ ضرا الصا لصتم
 نوک یهو وماطو [۳] ادا رص هدتعاس ٩

 8 هن واد ءاول دودح نابرد

 هدتعاس ٩ بودا واز اود نویی هع دن[ بوأوا لچاد هنک او

 ]| جورارډ هبرق

 . هن هع ندا رد. رهرفک مور یراایاعر هله کود وک تماعز كداشاب شم

 هد راک لتفح هڪ بز نرلارق یعاحنس هتسولد یلهحاب و یعاب یللوصحم [+] هدتعاس

 : بو راماعط

 [۷] تانودیا نربش علف لاکشا زکنارہش لصفر د

 [۸] اینودبا ندنرللارقمور هلیساقلا یهلا نوطالفا ٌهعلقو نمتال ناخروم لوق ..+

 .. هدمور ناسل رارد تانسا بولوا اسم هلمسا كلا ندنک ودنا انس لارق مان

 هود .  ء سه هدیارص 1 ناسک ۰ ك + س [۲] نیساق : 4 ۶ س ٩

 اینودن۲ : ك [۸] تانودنآ : ك [۷] هدتعاس ٦ ك : [1] جوارز : [*]
EEEیر  E 



 ۱ اجو یرلهاخ زویکیا و یرهینک رب راردا زج یک کا رهسلا دص كمس

 كرهش ندرلارق کہ دنرانک كلوک ردراو راقاق هراپ زوب هل هدلوک ویو ردراو یرلغاب

 نودوا ندراعاد هلبا رااق و راردبا دیص راقلاب بورتک بوروتک رامدا هتیرارازاب

 ینلاب نالب یحودم ندنراقلاب نوک انوک كلوک و اما رلردبا راک بویشاط روموک و

 هدنلوک یرخوا هج رک رولواذبذلو زبمس تیاغ یرلقلاب ... و ینلاب انروطو ینلاب نازاسو
 نالي ون اما رولوا رایهامرام بیاج یخد هدنلوک هیردنکساو هدنلوک یرمک یلوکو

 نالواهدلامت كبهرحشو یخدو رد وقمو عفان و دذل تیاغ بویلوا یلثم هداند نالی ین

 ۱ الوا ندرلارق رومعم

 ]۳[  شناج هیرقو اشلاو ٌدیرقو [۲] الو ٌهبرقو [۱] ییوروتسوا برق

 1 !هحابو غابو یلاسبلک و یلهناخ رزو رشکیا رزو هدنرانک لوک رلارق روک ذموب
 بولک ههینای رهش هنن ون اور و یر راک مرور ایم هصق

 3 ندک : هراکشو دص هلا اعا و :رلکی هرااوق ی هنا رطب یش ونج و .یسهلق تكبهینای

 یراغاد كرازنح یادرض نالوا تعاس چ وا یلوط ی هدنفرط بوئج بناح كا هاي الوا
۱ 

 ندرلارقو رلکلتفج نادابا و رومعم نالوا هدن رلذماد

 اح هبرق

 ۱۳۶ اف باو یلاتما كلور درك رومعع لابو غاب اخ زویکبا
 واو رشب ندشورغ رکیب نوکیام لقا هدنر یه ردراو راکلتفج نادابآ و رومعم ددع

 ا ناه رد راکلتفح كنبرلنایعاو یرلکبو كنىرلااشاب هینای ررو لوصح شورغ كيب

 اف كيب راثوا رشبو راقوواط ددع كيب رزوطوا رشیمرکپ هیرلخبطم كرلاشاپ هرکر

 | الوک ام یرععو یکی كيدو راطتق زو و رانودوا هرع كيب هح و رانجروک و

  ییمحو ردباتمینع یرهش بودک هنسررش هیناي ندرلکلتفحو رلارقو هله یراتابورشمو
 دوك رب بولواایهمهلح راطاسپ یریغو یرایناوارفهلج ندرتتامزاول تامهم هدرلکلتفح

 زو هدرلکلتفجره یتح رازمروتک یشرب هریو ندربیرب الصا راهسلیا جوک هکلتفجرب
 س [1] سنا : دل « س « ب [۳) اماووپ : ۵ « س اپ [۲1 یروتسوا : پ [۱]

 ډک: ےک
NSN 



 ی جز

 ناوسن یاللرد  ...ردشالو تکی ارز ردرلبدّوماما رولوا یرلناربلد تسر قش ثناع تاق

 یتراص [۷] باق ندردصا ضایب هیرلشاب [1] یرلبرق ایاعر هل ( نایصع بحاتص"
 انوک و زالو هفوح تیولوا قعا نیراززگ- یرازو هجا بودقزاض کک و

 یرابرق هرفک كرپشاما زوم نادصف یکی رازق هرفک كراید یربغ رارک راسال نوک

 لناق اما رارزک بوک ندقوح هنوقنارب [4] یسهطارب یکدب :یمرق هتیراتشاب هام

 ین رق یک یرلتروع هرفک ید یرلتروع كرلنا راو راهناکنح هل یهدنناب 0

 بوکچ كوروک [ه] بولاج جکج هنرلاجوق بوک [ع] یرلاطا رب یکدب ندقوج
 تخم لاکشا هماحرد ) ردراهرهح تسوحنود تیاغ اما ردرلیرق هناکتعت رها تل

 هایس یروسر هدنراشاب بولوا یرلهرفک دووانراو مور یسایاعر هلم ( یار و ایاعر یو

 الصا هیراشاب اما رلرک یغناملق دووانراع كسک و شرق ر هنجوا یروس كنا رارک هقا
 هنسراشاب هلناراعتصم ریجشنز جو رز یغنانلق لوا ررود یک شمهمیک ناھ بویلوا یتتهدنا
 جوک یرافابلق هدنرارزوا بولوا لو ردق اق انادا یرلشاب زارلغاب ندنزازاغو
 رب لصاا ررود یک شعوق یشوق كلك هرخ رک ایوک نوحیغودرود هدنراه بولوا

 تاغ اما ردرللاش ندنسبغاب نویق لج یربسال ردرلدرفک وای هعوحم ته فر 6
 ددع ... هلو ردرلاقنع تیاغو ردراو یرلایاعر رشلاح راوداهرف تسد رز الاوت 3 ۱

 یک هدنفرط زدلب كنسارحت هیناب ( هیناي مظع هری ةرظنمرد ) ۰ رو ۱

 بناج مردلوک تایح با رب ردیا هطاحا [*] لیم یتلا زویجوا رادام ًارئاد هدنجوآ
 رددمآ رس هعلق اوو ن رهاش هرزوا اف ندای یو هرانم چ وا یسهعلق هىا هدنن > 1

 بیرق یلزنع شاطرب درانک وسر هدنجما لوک دہ لک تالاب ا

 ا رو رد 3

 رومعمر ردا هطاحا لم ترود كلدَسا رلاشاع بوراو هللا ناراب نوا شب هبایق 373

 یرلوا ارم دف تاغ رر EE رفاک) ندشیدل وا ناملسم أ هدنحا ردادا 1

 هم بولوا یراف رش طخ ورةدجشلاوا هدنرللا  ردرایهام دایص قاف رفك هج راز 3

 ر رک و لردبا تخورف ودنا ؛دیص زایهام قله ورغ تك رو و هرل

 یماطارا : با [۳۱ ردزسهطقنو یک نيت رلهخسن رکید "۰ تاق × [۲]:یرلزف : 1

 ليم ین زوطوا : ك « س [1] بولاص : ب [۵] یرلاطاراب : ب [41
 ی چاپ تس 1



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 هنلزخ ددع كي هح هدهحک نوا نوک نوا بولک هلب راغاتم ندمج و برعو مور رلمدا

 بودا تخورف رانوک انوک عاتم بونلا عاتم بورود مرک امرک مظع رازاب بونلءهراپ
 .[1]رولقشامد ایوک بول وارلافصو قوذوترشعو شعزوروبش هدراهاکرخ وهمیخ كيە

 هینایرمش تاک زمکنا رهش هَعرد ) رولوا یرارازاب [۲] بکسواو هینوصالا و نایلودو
 احا ردلصاح ین اما ردقوح یرلهحاب هللا قالوا هدر رسوصو لاسموق رب رهشو الوا

 باج نکل ردراغاب [۳] مرک ددع رشیتلاو رشپ یخد رانا راو یرلغاب هدرب شب ترود
 یرلهويم هدبزک و رادنا هل بولوا قوج یراهحگابغاب هدب رلارق [ع] و شوا

 .ندنغودلوا قالب هینایرمش ارز رلکهلبا رک راب یرلرا ندادرا رهشو ندرلارق فارطا
 .تالوک ام تمعن حدمرد ) ردلکد فیظن یآ اما ردفیطل یساوه اما ردتق زار یسهویم

 .تمسو و ضاسو یرلاماق وزقو یراباک و زق نمسو زیمس الوا ( تامظع ماعط

 تروصرد ) ردلاع حودم یرلاولق جالک یدارغلبو یرلکرو قواطو یرلکروح مات
 ندنتفاطل كنساوه هلبا قالوا هدنضرا قلدو ورا دارغلب ( نابوحمو هوبحم نبجهمنیح

 ا نچ یره نوسلوا .قشع هنسرلناوچ مراب هام بوب اما مدمووک نراهوبع
 .لزا ند مسهل نونکم ردلثم یراشدو نوزومهلج یراتالک بولوا هدلادتعاو فطل و
 ردراناسلاحیصفو نايلا میدب رهسلکءهزوس ردراو یرلاتف ضررع لها بولقلا بوبح مادا

 .رارازاب بویقوا پولب ور .عیلبو حیصفو رثردبا تالک ل اثم هنسهحیهل موروا یرلناسلاما
 رکم رانا بلد یانش ردق بو هاب وب مالک هصالخ رد زر نا ییا مور ارز

 ءراراک نایعاهلمج ( نادیم دم لاکشا یابقرد ) هوا هدنسهعلق نورق هدنسهرب زجهروم

 زن ابا راربکرهرخاف تملخ رر رحو لروک رومس هل بونبراص راواتسدالطم هنیراشاب
 ارلقاللقرومس یلهقوحیزمرق نوک لعل هتسراشابو راسال ندهفیطقو هقوج همقص یرلاتف
 ابو راقاشوق ریرح [1] دیس هدنرالب بوک راقالف []۰ هد یلاراد مای یراواک
 ءزرط یبا مور یدابق هدفی ب 0 للجموقامقص بویشط راقاجم [۷] هلبروفمات

 | راشوطنوق یلدحرس ندقوج ناولاوهرخاف ةشقانوک ان وکو بوک [۸] راشوماپ یراص
 راردیا لاج ضرع بودبا راثفر ]٩[ هدنسح رازاب یک لاثم مرا غاب سوواط ی

 9 غم مواد: س مون و ك کا ثاشوا : ك س ««ب )٩( رولتشاپ + ] 4٩

 دناکش ( دنبی ر هدیغاشا.] دنسپ : 4 [4] هنکیذ <: 3 [ه] یهدننیش : 4 « س بس 1

 a ك [4]رجواپ + ك [۸1 هللوم : ط . هلتروف : ك [۷] [ (م) رویلک
 1 ٠ [ (م) زلهنوقوا (.هدمشچ ) هدهبیا .زسهطقن یسهخسل س ]

 نت 0۵ ۱ بس



 یررش هینای

 هدرلرب ددع 3 وا قرق هله هدرلر لاسموق هرجا رهش هل و یناتسرانح كيهیناي روشو

 روروک رب روش مظعم داوس ر همای رهشوب ندنغیدلپا رلهحنابو غاب هدواه بولوا

 الصا شقوزاي e وق هلح کرد راقاقوص ها هاش ددع شفا زویکیا هلم رهشوب اما ر

 لوولوا لوا هدناک هنکوا یماح راکحات ندنجوا یسهلح یارس الوا زالوا یروماح و

 رمد ات ندنک وا ییماح راکتحو ردمردلاق لشاط یربا ابارسو ردمدا ددع كم لماک

 هل یخدوب ردمدا زو شپ كيب لماک هجتراو هنسهلم همشچ یناق ا ندنجا یس

 كيبکیا لوط كرهشوب هرزوا باسحوب ردیرللوب هبرع هارهاش اریز زدمردلاق انب شاط |
 كنعماج اشاب نالسرا هدهعلق ج الوا ( هیایرهش ضرع فصو رد ) ردمدا :زویشپ |

 وب هجشراو هنجوا یسهلګ راب هدنبرق ییماج اغا فسو | هنفرط بونج ندننروب یسایق
 روکذمو ردلاسموق هلح یرللو یخد كلوب ردمدآ زویکیا كیا [۱] 3 يا ٩ أ

 قاوقو رانج اتم تخرد هرجا رارازاب یوشراج بولوا عساو یرار اجماج ككراها هاش ۱
 تقوبولوا مج نابایخ [۲] غایوق بوک یرلهاس بولک د یرلجاغا اصاو نوکنرسدیو

 لظ كراناتشخردو كرءهدبا راتفر بور و هلا لا ناقاشع عی هدرصع تقو و هدرحس

 رادهاسو رازنح رب كرارب نالوا یراماصو دارم بودک كرءهدا راتفر هدنراه اک

 یمالسالاخیش تاذلابو را دحو نیرسفمیاحلصو املعوفا رشانایعا بوروط واهدن ار

 رئاسو ضئارفو هقف ندهیعرش مولع هتحام بولوا عج رصعلادعب هدراهاک هربسم وب هلي

 اینک | ردقوح ینافراعم بابرا كرہش و ارز [۳] رارنلهولج بوروک راتاهوجو مولع

 ندادابآ و رومعم لصاحا ردهرزوا ترفو یرلارعش نوحیکنا [4] ردرلناخ یسراف یقلخ

 مدمروک اما رار درلنعوس ییهواعم ترضح اما ردرا تسود بیرغ یرلیلاها کرد رهش

 یسهلق كرهشو ( روان نادیمرازابیوشراجرد) مدمتشاهنسک رب یلمسا هواعمندران او
 زوکردشهل وا اتمظع اخر هشوک راج لاثمهملقهدمظءیازف ار هدنس لع اک دف رک

  موجهوزوا یو ی رهش هدران نوما قامرودمظعرازابهرک_ ر هدلی هد و هدنمسوم یرلمایا
 هل وردمدا كی وا لماکیعرجرادامآرلادبودبااسیرب: رازاپر اشاپلع یزاغ هلروفنمو

 یمرکیهلخ و ردراو یراقاقوص ولوا ددع ترود هلجو ردراو یسونق راح هدنسهشوک زا
 تمهرک یسلخج راو یراناکد ددعیتلا سا زویجوا هلو ردراو یراقاقوص زسنا ددع

 كيه هتسره ردزا و یرلهر ناکرزاب ددمتم یناقوفو یناتح هو ردرانک اکد یلوتروا

 رد اوخ یراق : ك )5( رثرولوا رک ہواج۔ : ك (۳) خایوق : ك (۲) یلین : ك (۱)
 ف تب



 سس
 س

 نیزم و رومعم هلیغالوا مظع رهش یسایرد مدا ی اما ردلکد ان یکراک هرزوا

 هدنساتروا وشراحو ردقوج تباغ یرلیمویق یخدو یرابزرت نکا ردرلنیک اکد
  یرامادخ مان [۱] بات هدر قرق بولا مدا كم شب  راو شقتم ةناخموهق رب

 ردبنکسم ناشیذ ناشیورد نافراعم بابرا ناک ناهرظ ناراب نافرعلا عج رب بولوا

 "تراک رلناک هدنزاسو ناکهدنناخ و نابرطمو ناوخ هصق هد رالفاحم راج كنهاخهوهقو
 و یس اغا تستحم یرشآ لو هدنسهباقم هوهقوو راردبا یرالصف ارقي نیسح هلا
 ایرد مدآ یرلنوک رازابیه زورو بش هدرهشو ردر هاکهربسم مارا ر یدو

 i رېشو هن بودا تخورو نران وک نوک عاتم سک یه بورود مظع رازاب بولوا

 یی یساتما ( تایح با راس همشح تایقر ود ) اا ا :راعاتم نک لکا

 ردقو یرلوص ردا نایرج كرهش کات اما ردمظع رهشیا ر راو یراراس همشح ددع

 ۳ وراو رد راودبا شون ندلوک نا لب ن هح یقلخ هعلق ردهمشح کیا و قاحا

 ار ره رد ) ردراو یرلویق ملا عرس تايح ۳ اما راردىا شو یرلوصوق هام ییلخ

 ِ رلو وقددع اشیا رر هدرلوا ددع كي ترد ی اتل (تابح نا رور ناح ءام هاح

 1 + بنا ددعزو ترد هل هدنجحا رلتالحم و رلماع قيرط نوجا ماعو صاخ یربع

 3 ر هدنسهاخ كببلح مهار نکیا هدرهشو رقحا دعو ادخ تمکجم نکیل ردراو

 3 هری یخراتوبروفلا عن اتکقف رقح و هدقدنل وا انبهمشح ر بووالصاحنوبع تابح

 3 ۱ 2 [۲۳ 1 لی یداوا نوجا قح روک با یدید [۲] یخرات هنیعو ایلوا

 هرجا | مظع شوراو و الوا ( هاب رهش درک ادرک هوطج و لوط ناب رد )
 ۳ ۱ ul رلوا ددع ىللا قرقو هللا قالوا رلهحاب ماع غاب ددع رشکیاو رر هدرلواره

 رام ره بولوا یراناتسرانم هرچا رهش هدر, ج وا قرق هلم بولوا ناتسراښم رر
 ردق یدق مدآ رشکیا بورود مماق هدنجوا یراقایاو یثاب یرادق كنبرلرا نم كنس

 هدرایدر یرلشاط رانمالاب دق [ ع ]و ردشملوا ر رحم رلطخ نوک انوک هدنرلاراخ كاس

 5 دراو یرلشاط را دا مت هلو یخد هدنفلرا نم كسرپش ی الا ردقو

 ٤ك (۲) (۸) رده ریدشل هکروت هلرکید ریبعتو ففخم ندن-هلک عبات ] یبا : 3 « س (۱)
  هسرولوآ قجهلوا ( لا ید نخخرات هنیعوب ایلوا ) عارصم یجنرب ردکیسک | و (۳) نخرا
  یجنکیا هللا للحت ینسهلک ( یدید ) . رولوا لصاح ( ۱۰۸۱ ) كرلبدبا هوالع ( ۲= كا )
 ` هليو : ك (4) (م) ردنكمم هدكمتا لاقتنا هنظفل ( 41۲ ) هایسهدعاق دار ند ( ید )
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 ی رهش هس اپ

 ینرامع نالوا هدو ردراو [۱] یرلهروج یاط رر و هراپ نا ددع رشکیاو نغور

 ءارقلاراد تارتافدرد ) ..:هسردمو ردلوذم یمعن ههدنورو هدنبا بواوا رومعمتیاق
 یسارق ییماح اشاب نالسرا هحوق را را ءارقلاراد ددع چ وا یسه به ( ناظ افح

 هرشعو هعبسو ردزا یرلن | رق ظفاح هله اما راویسارق یدنفاسایلاو یمارقیماج راکنح
 توالت هرزوا یتءارق صفح قاحنا ردقو یرلارقلا تیش لها ردیفوا یءارق بیرق و

 ثیدح لع هدرا کیا یاو ناریمغم ناب دج:تیداراد ی ( راردیا نا 1

 ثدح رونقوا یراباتک حیاصم و قراشمو ريغصلا عماجو ىراحو ملسم بونلوا توالت

 بتکم ددعر نوا یسهجالوا ( نارسپ هشوک رکج بتکم تا رعترد ) ردراو راهتسل

 یماجراکتحو اشاپ یلعو اشاپربو یتکم اشاپ نالسرا ادل ردراو یراناوخدجا نالفط

 یرلهرخاف تعلخو هیطعو هرص هراموصعم هلم هدهنسسأر رم بولوا رومعم یرلس

 قلیرط بابرا هکت ددع ید یسیراب ( نابوذم ناشیورد هاهاخ تاقصورد ) ردررقم

 (ناراجت ناکهجاوخ ناخ تار رح رد )۰.۰ یسهیکت یدنفا سالا ادم راو یرلنارمق و

 ناخ یهدنن وا یعماج راکنح ادل ردرلمیظع لاکو یلانب رک راک ددع چ وا یسدراپ

 مکشعا ان مظع ناخر وراس همشحر اشاپ ریپ هدنید یسهمشح راکیب یلناق الاحو ر ظع |

 ددعتم ه زوا یسوفو ردرلهرخ یاقوفو ا ددع وا سعلا هلح بولوا لاثم علق ۱

 ددع یی یسهدنالوا ( ناحتحار ماه تاحدع رد ) ...و ردراو یرلیارس نامهم ارزو

۱ 

 هجا اات جا یو یی یا

 هن 2ہ نک تیز سرون چ ا ےک

 اما ردلکد فبطل ردقلوا یوص بولوا بیرق هنعماج راکنح یرب راو یماعو صاخ ما
 ماح ذیل ییا با و فیطل یساننو یساوهو بآ و مدقراک یماج رلاشاپ هدنرف هاکزاگ 1

 كنسرلناک هتقشا و هتفلا كرهش ( ناعا:صوصخ تاماج ددع تادتکتود ) ردانشور 1

 یراماح كراواو كرلیارس ددع شب قرقزو زکس یموق هرجا رهشو هرزوا راز ره

 رارولواكاپ بودا لسع ا یا رس بویمقح هبوشراح الصا یرانناوخ ارز ردرا ۱
 ردب راناکد فرح لها [۲ ]ددع زو زوقط كن یسوماه(ناتسزا زر رازاب یوشراج تا ر 1

 ایرنا یکم دف و سا تادا یرفر رک كيدو اما ردقو یناتسزاز ¿

 بیشو اسد ندناتسکنرف عیج نغالوا ناق یسهلکسا [ه)نالادو یسهلکسا و

 بسر يک رولوا تخورف بولک e هشقا یالاو يک نوک انوکو فازا

 (ایص) یسورغود ( اعا ك (۴) ددع زوقط كيب : پ [۷[ یزام و 1 3
 نایلد بت (٥)(م) رد ( ادهیض )

 بس "۲6
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 یاس یخ اوا

 7 کرارات ود دا یرلوق و۵ هلکر فاسم 7 کلم بویماىقیرلومق هم راو هالا فصنا

 ) تی ( ردح وئفم یرلوم

 ج.اوح لا لهال حوتف» كباب و . ةلودو زعب نورقم كحابص

 ۳]یرلیرقموروا امارلردبا لتق بویمرب و نامزوناما الصا ناه راهسروک هدءهرمشط یتروع
 هرامعرد ) ندنا ردلکد بیع راردبا راک نوک انوک بوزک هدراقاقوص قجا یرازوب
 دع زك مکس نوا ير عا تورا یر هبنایفا ( ناسا ناعا لها عماوج یاه

 : یلەرانم رک راک ییماح ا هدنسات روا وشراح كلام هب هریک تعا ارلح ردارحم

 یزاغ یدح كیاشاب ریپ هدنمرح ردعماح ر مدقرک كحوک یعرحو و ایامسو

 دنفرطلوص كنمرح یماح یدنفا ییطصم هدهاکزاع و رد وفدم هرجا هقر كب راقفلاوذ

 6هریسمر رازهلالو رازنح تیاع بولوا نیم هرلجاعا یورس ددعشپ قرق یهاکزاما
 ىلعو ا ااا ناو ردراع ناهخر هلاوخ هرزوا زېت کرد نافرعلا ع

 دنسهلم نداش باشو ردحرفم یماح كى یلاب هدنسهلحت هي وقساو و غا

 Ls ندنعودنلوا اس هللا لام لالز لالح ر هاکدعم ییماح یدنفا سالا

 ا ا یرلهرخ ودنک هدنلوص كعماح یدنفا سالا تارا بحاصو ردراو

 ۲ |لسسیف عماحا اذه یدق ) ردو یحرا هرز وا یس ااغ هشع ثنسوف هلق كعماحو

 رداشکلدو حرف 2 یا سو و مادر ناسى نداسرتبلفت فتا

 هلعددع ییا نوا یسلکود ( نادحوم یاهدجاسمرد ) ردران ول رلعماح رومعمو روهشم

 ا نالاع مولعلاراد فاصوارد ) ۰... یدحسم ... الج ردراو یرادجاسم

 وزوار یسهسردم اشاپ ىلع یرد اشابرب ال ردراو ناندح هسردم ددءیلا یسهلمج

 جراح رم دوو F8 اک یرلکوا ہر هو یهرخاس روتر اکددع هم نوا هدازوا

 مش ددع چواو هنیعم هفظو ها رشل هه رخ سه ا هسردم نحو ینم هلا

 1 (م)ردیللوا ( کیر ) یسورغود هدهسیا لب و به هدرلهخسن [۲] هنیرفاسم میجو :ك |۱]
 هلبا رادومع سرو : ك [4] یرلزق.: ب [۳ 1

 __ 0 س



 دخ

 یناقو رد راتعاجیدوم ددع ۽ هلحو ردن راتالحم ر هر دیع ۱6 هلمجو ردنب سه |

 ردهلم ید زوطوا هل های رهش رهزوا باسحو ردراو هناکنح هلحم / هل رب هدناپ همشج

 [۲] باش یسهلح [۱] احول یسهلحم ءاکز اع یسهلحم یارس الوا ( تالحم ا ددعرد )

 ندنعودلوا هدنو تعاس هلبا قالوا هدنسانروا كلرهش هلو یسهلحم ارال یسهلمنداش
 یناص هل یسهلحم زومود ردتعاس اعربع حی تاع اما رار د یخد ی تا

 یسهحم همشج یلناق یسهلحم ]٤[ وقنابوقروت یسهم [ ۳ ] رویبوق ویلپ ردرلهرفک
 ریفص هلقج هرچا رهشوب ( تاوغا نايعا یارس ددع فصو رد ) ردرانوب رلتالحم روپشم
 یلوروا مر نو نمد اا رسو یاس رک راک یناقوفو یاتحم ددع كس ترود رکو

 ردر وا یبراود اراخ كنس یک | ردراو رامیظع یارس ییلوح وی اوو ىلەچتابو یلغاب

 یموراقو ندنفصن ردراراوید انب كنس لدهنفصت ند ربلع ینشا تنسرارا و دكلرا هاخ یضعا

 یزلودنک اما ردهدنمکح اشا [] رپ هداز اھا نالسرا یدمش ال 6 1
 هدنلکش یجهظفاحم هدنحما یسهعلق هدنق هلعباوت ییا کردراشملوا یل هلسهر زج د |

 عباوت زواحتم ندددع زو جوا هدنفا رطا یسلوح هرشط كال ی رو

 ۱ یررالکو یرلخطمو یرروخا یرتنع لطصا رلا تا ثكسچ وا هد ریل ۲ راو یرلەرح

 یراماج ددعتمو یرلهرخ هصاخ ناملع ددعتمو هاخ ناود و هعاق نالوا هدو راو

 اشا نالبق ندنا زاقلوا فیصوتو ریبت هللا رللد یسهجابو غاب یناتسلکو لکو یعرحب
 ییارس اشاپ نیهاشو ییارس اشاپ ینلعصمو ییارس اشاب دارو ییارس اشاپ ناولو ییارس

 یرانلوح رار رک یو رایارس صوصخ [*] هرلناربمریمو ییاربس اشاپ یعو

 [۷] توک انوک هللا راهناخرتهم ندنشاب کیا راروش حالس هدنرانادیم را اب و

 ردرتنادهاخ ولوا لاثمهعلق رلنو اما ردراو یخد رلیلاع یارس هڪ و رلرانسوا [۸] تیرج

 تاسرطف و امووخ ریش هسروطوا لس ر هدرلنادباخ روک ذمو هل رات اسار نوا مدار

 راشارف هجیک ره ردقوب یرالاتحا كمد نسردک نامزه بورو نراتانیعت عیمجو بوی |
 رارداتمدخ بورتک راباخ هماحیللثم قربتساو سدیم هننرفاسم هل رامادخ یثاوطو

 هل نماعط رهظ تقو اما رلک روطف هوهقلاتحت یتسررب هرلهناخرفاسم یه حابص ۱
 راناباوب نراوبق كرابا رسوب هدنامزعیحو رار هدد طاص هدهناخ اود هدر رب رفاسف |

 ردوبقویلپ :ط .رویوقویلب :س .رویقویلپ :ك [۷] نداش باش :2 [۲] هجاو : ب ۲

 دیرج ك [۸] نوک انوک :ك (۷] هرلاولربم : ك « ب [1] ریپ : ب [ه] وقیلاپ وقرو :ك [6]
Oa 



 . یسهمانتحایس یلج الوا

 را کھ

 ٩۰۸۱ هنس [۱] ماع یدلوا دنلب رصق مکب یا یدبد نمرات هدک دروک ایلوا

 ۳ رو هرک هک ندا كاروانش هدنجشا لوک یتش کردرلاهتن۰ رصف ام ناهج هک اقح

  هجوق هدنسهشوک رب رظان رو كمرحوب ندا ردنایاع یساشاع كرایهام ناولا كيب

 8 ۳ مر عج مکشعا اشنا هناخ لکأم هفایضلار اد ر اشاپ نالسرا یزاغ

 سست سس

 . هللازعالا شرالا ةباد نم امو ) هرزوا [۲] ... ةروس ةيا اسم و حص هادک و یابو

  یسهحک همج یه ردلوذم یتمسن هراهدنورو هدنبآ هلج هرزوا ینیرمتصت [۳] ( اهقزر
  رلندبا عوجعفد هاشاپ نالسرالوانتلادعب رلکح یدمت طامص هسیف همعطا هدرب یللاقرق
 ۰ هنفرط هلق ندعماح و و ردمظع فاقوا ار ز رلردبا توالت هه رش هحاف هل | اعد رخ

 . هتشو [٤]راج ( یماج هیحتف كنيلو دیزیاب ناطلس ) بودیک مدآ زوب شب هرجا راه
  یخدو شعا هسنک مدقت ام کر دع دق ا لماام یار و یلتمجرک ایا لو لئازوط

 ۴ نسل یضیعو ردقایا زو لوط ؟ردنشور عماج رب هدنسهشوک رب كهعلق هرزوا اف ندای
 هل ددعید هل ( نادحوم یاه دجاسمرد ) هرجا هعلقو ادعام ندراعماحو و ردقایا

 عماج یلهرثک تعاج ( یدجسم اشا یلع ) هدنزوب جم ۱ كتسوق هملق الوا ردبرلهواز
 3 رلبارحم ددع ترود هدهعلقو هل رتک دعوب یدحسم اد اد و رده واز دعاسم هغلوا

 ۲ كنسارحهنای مدقملقو ردقوب ناخو همشچو مامحو ناکد الصا هدعلقوم اما ردیمولعم

 ۱ نجلا یدق هرانم هدنرانک لوک مظعر ردبا هطاحا ليم زوتوا هدنجوا یکه دنفرط زد

 هلا رسج ههعلق بودا هطاحا لوک نسهعبرا بناح بولوا انب هنهک علق رب هرز وا ایق
 ۲ نیک هشوراو نالوا هدنفرط بونج الاح و زدرهابو رهاظ یرارب رسج الاح شمرلک

 . بولوا ولع هللا لامرو بار :بولسک ییوص لوک مدا زو ترد یرلقدنخ یفرط یسوبق
 هسلوا هلوا هنن رکا اما سماهر زج هدنذا لوک ینامز هرفک اما ردشلاق هدءرق هعلقوب

 شا هطاحا لوک ننالث باح ادعام ندهرق یفرطر و یدرولوا هعلق نیتم بیر

 روک ذم نم شوراوو ( هناي رهش مع شوراوشیاتسرد ) ردلئاح ی هعلق هرزوا رلاق

 تالح ددع ۱۸ یل ردمظعم داوس ر شلوا عقاو هنسغو ییونج بناح كنهءلق

 رب كن هع رک تا روکذء هدنسهخسن 2 ۳1 ... [۲] (م) ردورغودو مات غ را و [۱]
 ارب ترائع هرذعلزاب یسهعرک تیآ ( اروکشالو ءازج مکنم دب رنال هللاهجول مکمعطناع | )

 راخ :ط راح : ك ]٤[ (م) ردهدقلزای هعرک تیا و ناھا نام
 تس ۵ تس



 ی رهش هينا

 هل وا سدنهم داتسوا هرزوا ی راو یربنم عاصم رب بولوا شقنم مشيرا یراهحیلاخ

 راردا تداع بوغص مدآ چاق 3 هدنتل | ررود قلعم نصب ربنم لوا بوک مکشلا اس ۱

 هیفص هغ رش وراقوب ا" ندنسویق ینشا کرداسز ٌهناخ كلاب هلاخشش دما رس و یسهرانم |

 قثیه نمرج و لاکشا كرش بودا جوع[ ۱]هدو ربیقح رد«مدق شپ ! نکس هجنقح

 دق شب نوا هم راو «هالک وراقو نده رش هراتم و مدتا مسر هدعاک هقبطر هرزوا ِ ۱
 ر رج هلا 1 ىلج هرزوا یسوف هلق ردعماحو هراذم ا e لصالا ردرا و ید و ۱

 ردو یحرات ناللوا 3 ۱

 ازس هسراد تلود [۳] ادح یلا ای هدا (۲ ]هتربخ دهام یدلوا هک ١ تداعس شوخ 1

 ۱۰۲۷هنس [ ه]ژالعا فیرثدان.و هلوارادا [4] یخ را یدد “فتاه یناعا كجروک ّ

 لاثم نیطالس عماج هرزوا رانوتس صم رادام اراد یفرط چوا كن هرشطو - م
 یسهنروا كنمرح اما ردرلملع دما رس الطم هللا نوتلا هج هرزوا یرلباق كحوک

 زدلب و یلامش كمرح و ردرازج لا هفیطق یواهر لشي بویئوا یلهشود عم
 یخد رلهفصو ردلوک زواحتم ندنشرا زود یسغشا کراو رلهفص رظان هلوک هدنرافرط ر

 هد راهفص دوم نافراعم بایرا نافداص نارا باحا هله بولوا رر هاکهربسم ای ناهح ِ ۱

 ناولو كب نهاش هدمرحوو راردنایسهرک اذم هسح و هس رع مولع e بولوا رسح 3

 ددع شب هتک وا هلق یرلابرقاو دال وا اشاب نالسرا هم و لها اشاب رس و لها اشاپ ۱ ۱

 لویو ردنوفدم هدرلهق و ید اشاب نالسرا تاربابحاص تاذلابو هدراهق دما رس "
 قلم کارم یرلهرج د دع قرف اشا نالسرا هشاودم هدم رح كخوك یا ندمرح 3 ۱

 هرزوا راق هد غ بناج كرلهرخوو ردراو یسهق هناخسردو رهرخ ددعتم یلوتروا 3

 ك یطصم یاب یوق هداز رادرتفد ناک کما رومام هدنرک [  لاشابرپ رطات هب ه رب ۱

 هتسب هتسکسش ههاکتهزت رصق لوا كربقف هدکدتا اشنا ام ناهج یلاع رصق ر زعدنفا

 ردیحرا روقلا ىلع
 ۱۰۸۱ هنس [۷]نابوخ رصقلا یدد ایلوا ناوخا رلیدد قنروخ رصق 3

 ی.ورودآ ؛] ادخی آ اتهدیا :ك (۳] (م)ردیللوا(هریخ)یسورغود [۲)ههرانمو :ل[1
 IG (م) ردماعو ورغود 2 رانو [ه] (م) ردیللوا ( نماعا كج روك فتاه یخراتیدید) ک

 : ردنکم قلوا هلیوش یسورغود بولوا هاباسح اه تیوب [۷] یاشار م
 نایوخ رصتالا ید د ابلوا ناوخا رلیدب د ردق روخ رصق 3

 هلق كنهزمه یسهلک ( الا ) یهدارو . ردیا (۱۰۸۱) هکردخ رات ( نابوخ رصقالا ) یهدارو 3
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 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 كنرایدلبا موربولوادح رس ءاهنااربزردرلراوند هايس لاثم هج و لا سوع بو وارا دهنخ راجشاح
 3 ةنالوا هدلاکشا ویو مرجو ردمورح ندنافتلا ندنغودلواهملقعفن ین شم اق د لیا | هدنساروا
 یسهلحاش ابو هلن روا وهاحم وراقو و هلحمینشا ردق وب را هرفک الصا ردنیملسم لع ع هلمح هرجا

 روتا تمهرک یصرق ایا مس زس هاب ىلا رکر اکی اقوفو یناتحشددعزوب زکسهاح وراو

 باج كهعلق و ردرانعر توي ىلوق E اک هتلا یسهلج ردرلرومعم ناداخ

 ۱۳۰ نادناخ زن هلوک ام ناهج هل هرزوا" رب شکیدق هنامسا جوا [۱] هدنسالاپ
 ندلم ردرلوا هاکهربسمو یلرصب.م بولوایبم هرزوا روطو زرطر یر یه ؟ردرامیظع

 دراو اجماج ردعساو ییارس [۳] وسان و ییارس [۲] وما و ییارس اشاپ ینطصم هجوق
 .ردمدآ زویکیا هجشراو هننرو هعلق جا ندنمارس اشاپ یطصم هدمب ردراو رلاهتنم تخرد

 هلق ما دنا در قرن ییواواو ریش فن فل ما ( راصح ما شیاتس )

 ا رتهم ییلاج و نذؤم و ماماو ادختک و رادزد هدهعلق نورد ردمدا زویشب هجنراو

 لالع و لو وص ندایق همسک ریا هلوک الا ردقو ناتسرام یربع بولوا نک اس
 . یسهملق روطق هل هدرارابنا یضعب و هدنعماج هملق بولوا یرانزخ هناخهبجو یرلرابنا

 : عماوجرد ) ررود دودسم یرماب هج بولوا ولم راتامزاولیربغو تایصکپ نوح ینامهم
  فاکم ندلمج الوا ردنامسم هاکتدابع ددع ترود هل ( راصح كوي نانمّوم یاه

 . هدنجا هعلق امن تربع ریسلابجاو كلام همربثک تعاح لاثما نیطالس عماج لمکم و

 زاید کردعماج عنصم یانب نشور و نیریشو نزم نداج ( یماج اشاپ نالق هجوق )
 اما هلوا ییماح اشاپیسح[ 4 ] یلکیهلو هدنرهش هحییلشاط هدنرایدكسره یلثم رکم هدم ور

 هناخراکنو لاثم قنروخ رصق هرزوا اق نیمی ر رار هنامسآ جوا و اما ردیناتحش لوا

 اش لامر لاعاپ رلنوماه یارح میج و هربح میج کردام ناهج عماجرب لاثم نچ
 ماج ) هدرب راداوه مفتعر روتسم هلبا نوکلین صاخ صاصر یرابابق هلج رونیروک
 ها هرزوا اقر لاثمنوتسی هوک کهدنفرط لامش كن ههلقو رد ( اشاپ[ه])نالسرارومعم

 هلو هدرمشر هدنفوفام يور یاشکلد عماج رب هلاوح هرایحاوت عیحو نش

 یضرعو یلوط كعماجوب ردشمکحرس هجوا یقاطه ٌهبق هرزوا راود راج ردقو هاکدبعم

 نالرا طوسمهلح و ردنارومو فحم و روللب ماح یرانزور هدنسهعرا بناحو ردقایا زو

A(۲ )فا : 2 ۲۴1 هدننال تاج : س .هدنسهنالل اوج : 2  EE 
  نالب : دا | ه] یلکهلو سس (E E14 ردنکم قمل وا (رشان) دابا ۰ هلی و به
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 یرپش هبنای
 سس سس

 یسهرفک موركب سونروا یزاغتسدب هدنرصع یزاغ ناخدمناطلس حتفلاو | هدرا
 ردها 41۰۲۲۰ یصاخ كنیکب ردتخت کب قاحنس هدنتلایا ىلا مور بودا حتف ںدنلا

 كرا بابرا هلمج ردراو یسیثاب زوو یشاب یرجو یب یالا ۳۵6 یراعو ٩۳ یتماعزو

 رکسع جحالسرپ هد زک ددع كس ترود هله هل رکسع كنیکی و هاب رلولهج هرزوا نوناق ۱
 .هجور هنس رم ردارق ددع ... یسهحا رداضق فیرش هلسهاب هلا زویحواو رولوا

 یمرکی هل هدنعاجنس رولوا لصاح هک یمرکی هنیکب شور كيب ىلا هییضاق تلاد |
 خيش رونلوا ر رح هکدلک تسار مویلادعبو یدنلوا رب رحت یراهع ردرلاضق ددع ییا

 هعلقو یرادرس یرحیکیو یر ادختک هاسو یفارشا نابعاو یفارشالا بقنو یالسالا
 جارخو نی دن رهشو یرادجایو یساعا تستحمو یا رش هعلق ددع ۰ ىزا

 هرزوا یرلهرفک مورواو ردراویساغا رامعمو یسشابوص رهشویماغا ا یناقا ۱

 یلوک هاي ( یسهءلق ) ردراو یرلادختک هرفک ینمی [۱] یرازورو وروددع کیانوا

 نیتمدسو ناصح نصحر هرزوآمیفر لترا نکو هن امس جوا اسا ناشکیک هدنراک

 ندف رطرب کردالاب ةعلق انب كنس یدادشر سم لکشناشلامظع یتلخو ناینلا عقر یانب /
 ادرک رد ز ؟ردارغ هماقرب انب كنسهرزوا راق ناي ەدە ربح ۳ تونلوا یسهلاوحالصا ۱

 لر قالار رظان هیشوراو نالوا هدیونج تناسب ونق و دراو یراوبق «ءلق كوي ۱
 رازمهک رارطقو راتآ یلرک او رلهرع ندرلوقو اما راقج ررک رامدا  هدایب ردوق

 كوي هلا تا قارادلاشو کد تولوا لا سراف 771 نالوا راوس هرز وا تا رکم

 نرغوا كجوک یخد وق رو سفلوا انب هلوا هدعدق نامز رلهع [۷] ندنشوراو ۱

 تولوا هدنلوص كنوق لوس نلحا هشوراو ردرطا هونج فرط یک وب ؟ردویق |

 وص ندلوک بولبنا هللا نابدرت قایا زو همسک نداق هلوک یتشا ندکج وق نرغوا وَ

 راو یراکجوبق وص كجوچوک ددع زکس ادعام ندراوبق روکذم ددع ییاوب رتلا |
 هدنفرط لوک كن هعلقوب ادعام ندهعلق | اما رنلآ وص بولینا هلا رانایدرت هلوک ندرلنا

 یرلراوبد هلیغالوا رلاق شمکجدق ریارب هنامسآ جواارز ردقوت یرارا وندهملق كوالصا |

 ٌکردراو یراراود نمتم تاق رشکیا یفرط شوراو ینشا نکل ردلکد هدمزالو ردقو

 یرار یضعب هلعالوا دق راک ن کل ردرراود ضیرع نشرا شو یلاع نشرا فق

 ندنسوبق شوراو كوب : ك < س ۱۲۱ یرازورو ورو : لا ۱
 زره A یو مس



 یمهمانتحایس یلج ایلوا
 س

 3 سجود رایدک نوبق وروسرپ هکمدروک ریصقت رب ربقح ون اما راه سوماحو رفصورطق و
 ۱ هرلاهنم دونمع رم هدنرلاق فرط کیا یراشابکیا كراریجز ردمدآ یللا كیبییا یلوط
  یریظنال رسجوب ردرارومأم یتلخیوک ربامناد هنسهظفاحو میمرتو ریمعت كرسجوب ردیلغاب
  رهشو هلا اغا شمرود یساغا اشاب دما رادرتفد بولک ه هدرا رهش ته ندا بودا اشاع

 ۰ غادكنسارح هدرانو بوک یترامع هیرق بوقلاق ندنا بوشلعادو هللا اغا ففسوب ینایعا

 ۰ رلارق رومعم هدتعاس ۽ هلام بناج كرك رار یللاسموقو یلمردلاق كرهدیا روبع ندنکتا
 3 هرجا هرد [۱] رواولوا ر هرزوا لوب درک

 یساغا وف

 لر تممرک و لقاحوا یللا كياشاب نجرلادع مداخ نالوا یرزو مخی اقاس
 ٠ ردو یحرا هرزوا یسومق عیب مظع ناخ ر

 اب یدتبا یاخو ندنله اغا نجرلادبع ۍساغا وېق
 ۱۰۵۸ [۲] یوم هر وی زجا هدتنح م ,رات مددبوردلاقلا کیا

 HE ندناردرلرب هرطاخحو فوحر ) دنسردهیر و ) هدتعاس ۳ هلامشهس نداعو

 ٍِ e یلەچع ابو خب فرط ییا [۳] هدتعاس ... بوشا مظع عالم رو بوک

 هدنح وا هاي 1 ع بودیک یت شا یزو

 اشا رس ڭالتەح
 ۰۰ ډ
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 E ا ۰. هرجا ار راز نج ندا راو یراناکد جاقر و نوا / لاثم هعلق

 o] كرەدىا روبع راکلتفج یالوصح هب رع

 هاب ها ظءدا وس یع) ه-اماراد فاصوا

 ا ا كلارف ...ندرللارق مور یاب ردکمد .. تموت را

 اب ندنسهطش ع رات مه «نزو مه عارصو [۷] ۲ ردیلهطقن فرج ززو 2 7 1

 2 كيو ردیا (۱۰۰) هکر دنکم قلوا ( لوم یرحا هللانح هرو ] یسورغود روە کب
 ۳و دصقم ند ( تانج ) . رلاق (۱۰۵۸) ه-رلیراقیح یددع ییا ینعی لا کیا

 | هدتعاس ۳ : ك[٤] هدتعاس ۷ : ]۳[  (م) ردلكد شیلک اب ندنسهطقن ناسلا هلفلوا كعد

 | كرەدبا روبع رلهجنابو غاب اجماج و راکلتفچ رادلوص ینا ءامو انو هی تو :ك []
 تس ٩61 بس



 یساضق هد ران

 رهش ندهسنکو و رارربدب تمعن بودبا تمدخ هراناکهدنورو هدتسا عیج یراسایپ ر

 هعاقو یساعا كنصاخ رهشو یسیناق «ایسهاب ها یللا زوو یفارشاالابیقنو یسیتفم |
 كنهسینک و هل یراٌک احرهش یربغویساغابستح ویراتارفن هعلق ددع شقو یرادزد ِ
 هدسوقلبف نامز هدرا ر شو ورد رد قیرطبر قافا روپشم رارل | یبهفولع هاچ ندنفاقوا 8
 ردراو یرلعدق ران آ هدر كيهحبنو مظع یان ددع كیبزو هرکه حی شما مظع رهش |

 رله قور یحودم درک اد (تابورشمو .تارمتمو .تالوک ام.تمعت فو ۱ 7 ٩
 رادبا رادهناد هلو هدنرهش كجهرف هرقو هدنراید م کرولوا یران نافلویران [۱]ضیف

 هدرا یتههمسآ بس ندنک ؟ ودیا نب نم 1 را یئاطو یعاد بولوا قاحا ۳

 ردشم ودیامج رب ق انقر ر هدنفرطیسهجابوغابو یاو ت زو یری او ی جت را و ین ومل و[ ۲]ردشملوا

 لهاسک راکرد) ردک ندنو راو نوتزو 2م روتو نولو ران هلمج هتراید یا مور ۱ ۱
 نرلبارش نالوا یلوصحم كنرنغاب ردنراجت ی لکو راک كنقلخ اینک ۱( تالاغشا

 باسحرد ) ردلاع حودم یخد [۳] ینواقرقاب . بو راراتص بوروتک تیالو تیالو
 نیفرحیداب ضرع بونلوبهدنفصن كثلا ملنا رهشون بالرطسا ملعمکحش ( نادلب ملاقا |

 هډ اج بونج ندرام فصنطخ نالواهنباج بونجیمهلبقرد(«)نیفرحیراهن لوطورد(اطل) "
 ندهدران رهش ( هدرا لجیامن ربع نایرد ) ...ردهجهرهدزوقطزوطواهنءناحقرشنالوا ر

 راولفسا كردر یر ندننامزرفاک ات هرزوا هدرا رهش بودک هح ص فصل هلامشبناح ۱ ۱

 هنا ناي تاق کیا هابق رب ندایقرب شمکجرس هنامما ج وا یهدنفرط ییا [٤]كنەرد رب ۳

 ناسا ناس هرزواراریحشز بوداور وک رو ندرل ربحز سم دینلنلاق یغولبوا مدا شملکح ُ ۱

 گنوسلوا قشعهتسءههز كرامدا لواام رک مدا ی ربرهشلوا رسج عنصم ر بوروآ راتخل 3 ۱

 ایع هاج بوک ؟ررارق یر لزوك هسقاب ياسا مدا ارز رازاملوا لاله بو التاح یرلد وا" ۱ 1

 هدنوکر یراهرد ینشا هکمتک [ه] هوک ندیوکر بوشل | یتلخ كرایدوب ردلفساكردو _
 راکزوراما راردک هنیرپش هلاحرتو [۷] قاالق [*] ندلساس رسجو هدنار بوعالود |

 تا هخوب ردیا روبع مدآ یب ناه نکل رتلاص یک قاجنلاص رسج ریجتزوب هقدروا

 هدرلهخسن (۳) ردشغد هدرا هرپش و بولوا یسهیمست ببس : ك (۲) یضیف ط2٤ (ه) َ ِ ۱

 په رلهحسن )٤( (م) شعا راو نیواق سنجرب هیید ( نیواقرقاب ضا ) هکكعد ردهلیو به 1
 [(م)ردشیاک اب ] هنوکرب ندنوکر ب :ط ۰۵ [4] (م) ردبسانم یسلوا ( كهردوب ) طقف ردهلیو |

 راوهد یسهلک (هیایق ) طقف ردییک نم هدینهخسن پ .هیایق قایالق : ك [۷] ندهللس : ك [1 |
 سس 16 ۵ ےس



 یسهمانتحایس یلح الوا

 < وداع عماوجددع ی ا هلمجو ردقوح یراهرفک [۱]نطالاما ردقو الصا

 ا را ناطاس یلهراتم یک راکو لتمرک . هدنشاب وشراج اما . ردهدنجما هعلق

 . هدنج وای رط تونح كرهشو ردهدنمررح یسالصم ردك لام تعاح بولوا یناقوف

e۰ دحاسم [۲] ددع ... هله ندا ردعدق راک ییماح . . .و ردحرمم ییماح  

 ۱ ۰..و ردراو یدحسم رادژدو یدحساباب هدننرق ییارس كب فشوب دامب ردرانانمۇم
 دناکهتخوس ٌهسردم ددع ې وا هلو ردقو انب یلوئروا موشرق الضا هدنجا رهشو

 . هلجو رداص بتکم ددع شب هلو ... و رومعم یسهسردم ناخ دیزاب ناطلس ال
 ا و ... زدروصم یاقناخ ینا کی الج راو یرلناشیورد ءاقاخ ددع چ وا

 ناخ رب شلوا عقاو هتسیرشا لو كنعماج ناخ دیزباب ناطاتس راو یناراجت ناخ ددع
 رمز ی را لو كناخ ( یسهلف تعاساع تربع ) ۱ وا یسوق كاخو ردمظع

 3 رووا ع اسا یسادصندر_ تعاس ر لماک ردک ویب تیاغ یک اج کردیسءلق تعاس مآ

 3 لخراح ر هلو ردم تاغ ردنآ رود فا ترد یمرکی تولوا یخراح رب

 13 [۳] یسحقاح ردا ددع 2۰۰ هلحو ردماح ددع ... هلو ردقو هدراید ر تعاس

 رولو ه ام فح ع اتم یه هنس نکلردقو یاتسزازت اس رک ر اک اما ردقوح یسحج و ابو

 ۱ ناقالوا ز لاسموق رهش وو ردیلمرذلاق یراقاقوص ضعبو ردهدنبد هعلق یرلهاخءوهق

 ۱ ردقو یرلهمشحالصا هلا قالوا رار لاسموقو لاق رهشو و ردزسمردلاق یرلر قوح
 3 . ندا لایرح هرجا ریش راردبا شون ندنراوق ددل تاج تا ددع زو كم هل و

 ا ریوی لی ثیالو یاغا اما ردا بنا ید ادرات ی

  یسهلق كرهش ارز راراقیج هعالی یرانلوا عبط بحاض ردلق یساوه ارز رلرجا
 اح نوحیکنا ردرهش شوا مقاو دهرا نلاق نمای ضایو قاحلا یسقرشو

 ۱ رلاسلکددعر نوا هلو ردرلهدنز هل وق هداب ابرک ۱ ردلیام هب وراص زر یرایور كىر

  یسهسیزک لاضلا رق[ ۱ لاحم هدنجا رانا, خرا قرط بونجت كرش ادلخ امآ زدراو

 فسوبو ردراو یراهرخو یرلنابهر ددع یلل هدنچما ؟ردعنصم یاس لباق لوس تیاغ

 نحو رومعم تیاغ کردی و ردیرغیانن یندیسهسینک [ ]كاپ هدنسرق ارش . اغا

 ردق زویکیا بولک 1۳ ]یرتارد ندناتسکن فلج ردرا ویرافاقوا هجب هرجا رهش بولوا

Oe ea POCدا (۲) كرا لا : : ۱0 یسیقنا :  
 :یراتاروذن : 2 (۳) .كیرتای

UNE 



 یساصق هدرا

 رولوا یحنرو و نوه کردراغاد اباربس یرلساح ییا و ردراو مردلاق لو كلتععس

 یرلارق رومعم و یراماص عاب بوک هرزوا مردلاق هلامش مدا كيب ندر سج و

 بوک یراکلتفحو

 ندنلا كدو هدنګ راب ۰۰.۰ ردساتت كلارو ف یحاص هلاحرت ۰ یسهبمسل باس

 هدنعار وط یعاحنس هينا ردحتف سونروا یزاغلوس تسدب هد رصع یو د زباب ناطلس
 ردرلارق ددع ... یسهجحان رداضق هاسهاپ ها یللا زویو [۱] ردتموکح نوک صاخ

 رر حب لکش هدسد غاد قالا و یلاق ر هنفرط لاش تعاس ر ندایرد بل یسهعلق |

 كنس رک یسایلعۀبتع كنسوتقر رظان هاق کردشاخر شاوص ةعلقر شارطكنس یدادش ر
 یسهعلق م ۱ و ردوبق صد كويب راو یتمالع بواصم e ترق ر 0 ۰

 یلو دیزابناطاسو یرلهاخ یلتمرک ددع قرق هدنجما بولوا رظان هرهش هدنلوص كنوق
 زدلیبو لامش كيملقو ردهدآ ددع قلا كيييا یعرج رادام اراد راو سا 6

 ردمیظع شوراو یرلفرط بونجو هلقو قرشم ردشمتا هطاحا یر ادرات نرافرط ر
۲ 

1 

29 

 را و جای

 یسهسردم هدنمرح و ییماح ناخ دزاب ناطلس یلتم رک ایارسو یلەرانم یک راک ةا 1

 قاجتا هدنجما راو ییارس لارق تاقردنا تاق رظان هرهش هدنفرط هرق هعلق ما وو راو

 ردقوب یرلناکد هدنجا هملق الصا اما راو یدحسم بارخ رب بولوا نک اس وادزد |

 اراخ كنس یخد یراوید ساساو ردمردلاق اق نیم لای ضایب [۲]یلار هل یراقاقوصو _
 ناه ردلکد یلکید راجاغا الصا راو یه زام ر یرشا قاقوص بولوا [۳] هدنتسوا _

 ی رافدنخ بولوا تاق ییا رادام اذ هعاق وب ردازف حرف یالصم رازهلالو راز کا

 یرلهعلق ددع زکس نوا هلو ردقو قدنخ هدنرافرط یربغ ردهدنفرط بر قاجتا

 شوراوهرشط شیاتم  راورلغادلاوحهدنمیرشاكشوراو یهدنفرط [4]یسویقبق راو "
 ین ورداشو ضوح یلوصتایح باو یلهحاب غاب یلتمهرک ددعكب کیا لماکهلمح ( ادرا "

 چ وا قاجنا اما ردرلتالح ددع یدب نوا هلو ردرلوا فلکمو رومعم یناقوف هلحو
 كنرفوینمرا رذرهرفک موریددع نوا و ردرلیدوم یدرود ردیراهلحم ناملسم ددع

 ردقوهدنسهخس ب (4) ردقوهدنسهخسن ب (۳)یناذ :ك (۲) ردیتموکح : دل  س 1

۰ ۱۸ ۳۳ 



 یس همانتح ایس یلچ ایل وا

 هرزوا راب یلقار وطرب هدنرانک یمایرد هزوهریپ یسهعلق ردراشقارب هرزوایلاح ردشلوا
 ۲ هریشطاما ردمدا كیمرج رادام ارئاد بولوا انعرهملقر انن یدادشر سم لکش

 ار هدنجما قحا ردقوب یرلتارفن و یرادزد اما ردرومعم یسهلق ¢ | ن کل ردنارو

 رر نر یر دوم
 ِ رب مدا كب ییا هنفرط قرش كيهعلق و بولوا یدودح یغاحینس هیناي یخد هعلقو

 ندنسوروک [۱] رادصوم هدنعاحنس كسه اما ردانعرلیر زوک رب ( ( زوعور رسح )

 ۳ 2 ندرزوا ؟ردرسج ر تياغو ردنشرا ىللا لماک ید کر دقالا لهس

 [۲](یاور رپ ناسا هديا ترج هغماب ینشا مدا رددنا جالوقر ارز ردا قوخ

 رولوا طول هنسایرد هزو هریپ بولک ندنرلعاد تاودیا رهشو هينا رهشا ردبا نایرج

 "هيرق) بودک هقرش تعاس رب ندنا ردبا نایرج .یلد تباغ بولوا نرد نشرا قرق اما
  تعاسما ندنا بودبا روبع رلارق رومعم هرجا رلارح یفاص بوک ینآ [۳] (تداکلم
 ۴ » بودک هقرش تمس هن

 ۰ ف

 ترامع ۾ رف

 ترامتوعماجو ناخ ردیبوک ناملسم بولواینقو اشاپ قیاف یلهجتابو غابو یل هناخ ق رق

 عبد ییماح اما ردر لاثممزا عاب هاکه رسم تباغ کردینا رخ اشاب قیاف هلم هسردم و

  یتمعن هرلناکدنور و هدنآ میج هدنسهفایضلاراد خبطم و ردیلتمه رک هل یرلاس 1

 ,e یققنا دوو تا بویمع یمیظع ٌهدران رهن ندنا ردلوذبم اسمو حبص

 ۱ دوم ندنسهرطنق رار هجوا ام تربع یدادش زوک چ وا نوا كياشاب قیاف هدتعاسرپ

 ۲ یللا بولوا مظع لپ رب ینا هدایز و بولوا ك.ک وب تیاغ یزوک یک اداتروا اما كدنا

 درود کردعنصم یریوک رب مدا زو زکس هنشاپ رب ندنشاب رب هلح یلوط و یلاع نشرآ
 ۳ كمك هنا ناي ه رع چا یدتتتسوا رج و ردیلنا مدا رزو یراززک دغ

 " ندرسجو بولک ندن راغاد[+راق قابالقو [6] هلاحرتات ردانایرج ]٤[ هدرا رہ ندنتلا

 1 i کیا بودبا روبع ندرسج و رولوا طولخ هنیزفروک هزو هریپ بودیا روبع

 3 را . تراکح :ك [۳] یاور رہ :ط [۲] (م) رد ( راتسوم ) یاری ۱1

 هدنلکش ( ابق قابالبق ) هدنسهخسن س [7] هلاحرط :ط «س [ه] [ ردشیلک اب ] هرداب : ك[ 4]
 (م) ردزسهطق طقخ

 پر زر



 ۱ یلتقح زورول ۱

 كد رلکت سار هن زلزب اهن رنک هح رانک یسایرد هزوهرپ هس هدتعاس ... بولوا هناوز

 هدنناي یلتفح اشاپ نالق یلغوا اشاپ نالسرا یلهینای بویلشاب کدوجوک یرلزا اما
 هدکدلک تسار وشرق هراملو هدرللحم ویو كدمروک ندلزو اما دا باغ نر
 می هکمدنا هظحالم یارک دیو ناھ, یدسا قو یدارخب یراق لوس

 پودا تموادم ًاطفح هم رک ناقرف و همیظع نآ رق ترضح هدقدلوا راوش ها هدنامز 1

 نمهدیرع میظع ر و كدا كرك ثلسلک تسار هرلءرفک .یمارح لوا هداو و مدردب ۱

 طفح یرازب هللا ںانج هنتم رح نا رقت رضحااما ید رلهدبا سه نوت زمحاق ر

 هلبا [۲] طوبل یاب یمارح [1] بونیروک راقیفر یجهظفاحم هرص زک وا نوجا كما (
 ترام توبا هو یو د نال تول ن نیا ید ی ا 7

 | ... (۳] هروس کقدلوا صالخ ندرایمارح هنتمرح مظع نارق بولوا كلام

 هرک هج یلاثما كون ردراو ینیرش صن [:] ( نینمولارشب و هللاد و د نوظفاطاو )
 .بناح تعاس ع ندنا یر لضف نم اذه ردمشعا هدهاشم نعف كنا رق صاوخ

 بودک هلامش

 و زور ول

 ,نابولوا لتق هربص زکوا مز هدقدلوا .نامهم لام دنا راف با
 یمادخنک كکلتفح هحکلوا یدتک رامدا ندنف رط تعیرشهنفشک ب ولک ی ربخ یلتق كن ی ۱

 ندزورول حابصلایع بودا ن رفد بودا لسع رقح بولوا موحنم تو و -

 كکب نهاش و بوک مل نارو رو نرانامرکد زورول هقرش بناج بول[ رازوغالوق

 بوک یرلنامروا بودیا روبع ندنبد رلغاد یلاق تعاس . تک ي ۹

 دوعور دلو تا فاموا

 و ناطلسك 1 3 یزاغ هدنحراب . ها هی ر یرلارق مور
 " .حنف تف بولوا لدم هزارف یرارارف هدهعلق نورد كنم اک كيد و هد رصع تا ۱

 ات روت قم ەدە رک [i] اين :3 ااا توردنول . : ی 3

 ی :-ورشود [1]هراق :3 [۶] رفرر " یسهنزک سیا. (هب الاطلس مکیلع لس مو ) هدر كن

J)م (م).ردیللوا ( هلیلاسو روا یزاغ ) دوخای ( كب سونروا یزاف ت تسد  
 و ی

 ٩۸ مس ینەماتخا یلج اوا



 یمهمانتحایس یلح الوا

 هم مداشراف نزا مدآ بود هللا مل بوتا ندنآ ربقح ناه راو یر ا نایاب رب ردک

 م دا قاحیصا هرزوا ترارح یرب یخد بولک شراق درود لماک ىزا مدآ ن وحیقح

 1 هدیاهراح ه بودا هرواشم ود کدو دیک هو لاح هب و اب تاک ندزشاب زملقع

 راقفرو رلمالع بونغص ههللا رو هدک هرزوا قلموق هدايرد بل هریص زمک وا رلزبا لوا

 وا یضمب هرزوا لو كرهدک قايا قایا كرهدما تموادم هتنذوعمو یسرکلا ةيا هلا
 ا ءروطصوا ایوک یرللاد ینلثلاق لی مذا كنمراجاغاهشمو قاوقو راح نتمکحرمم هنامنآ

 . اما یدر و لا شالت بولوا لصاح تشهد هدایز یخد هرنقح كلهسد راشقار هرب بوسک

 1 :افرواو رلغاد هرزوا لاحوب لماکلصاما لکد یکم كعود یرک رذلوا زلو هراح هن
 2 5 درک ه رانامووا ناتسلکتخ كر ید بوک نرانک یندایرد هزومربپ بودکت عاس۳ هرجا

 کد رفک یمارح دودیاح حالس ر ددع نوا ناه ¿ وک بولا رح« هزمشاب ناح

 چ ارانامروا یراحیلق و یرلکنفوت بود مناطلس هیوت ددم نامٴالا هدن راکدروک یز
 3 ران وعلمردب هرب هقرالا هن ندرانو ربقح رایدلواص هنس رلقایا ازا قارشالعا > ۲

 كويب ندیک هدیرابا كزس كابا تطل زراءرفک کو ینالام مشا لاوس نولل "و د

 ۳ دا نا بولوا رارب ۵ 9 زیکیراشا دو مدآ 9 لوید و لا

 ۱۳۲ و اه و د ر اار کهدللا قاب قوا ز قد هدرا ر دک
 لوا هدرفك لالاةققح رلبدرتسک یشل ود یثل هتشا یدتا [1] شاخشخ دروخ

 ك :هرفک قاحا شلوا دروخ هل بویلاق یر كجهد وددوجو مدا مكشمروا طول

 ۰ كجنروک هلنا لاحوت ییهرفک ید زب بودا كثف كتف هدنجلا یناث شل

 و ۱ شعا یرابشاب یزلدلوا در نسل ناعلوخ رم رفک اما یدنک ندزفئاب زملقع

 هت شا 2 لج نرلحالس یراقدتآ هرجا رانامروا بودبا فوخ ید قدرلءرفک

 کلیمارحو كامقج هلو هللا حالس ید زيت ردزم راشادلوب هدیرایا من رفت رثنوملم

 قدقارب هدنا بولاق هدب ربح ل اع هش امر وا را رفاک هرقکزوقط ۳1 نوا جرات ددع زوقط

 لو كلرهید یا ىلع تلکوت هنب بویلاق منامرد اللصا هکمتک یرلیا یخد رقح اما

 ] ]۱(م) رد ( شاخودرح ) یرورش۰ .
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 هعاق ه زهوهربپ کسا

 ندا ناردتما , ندرک وور دع رکن چ یل ط نداقار سد ااا و رک را و
 هنعال وق كوي 4 كن زفروک هزوهرپ بزا یراب ګز بودک تعا و هنف رط لاش ر

 بوک نرانایلاد قلاب بودک یخد تعاسر هجرانک لوا قدراو یخد هنیزفروک رب ىع ر

CL 1۰  
 مظع نع هزوهریب هیزو تاحدع رد

 هدنجما اما ردناریو الاح ردشمالوا انب مظع ةعلق هلو هدناهج و افو ناوخا یدما ا
 یتهعلق لومالسا کم نم هدضرا یوو :یبهملق ردراو رلکلتفح نادایآو مظع

 هلاوق و [۱] هیقاطنا ندلوبمالسا هکلب هلوا ییاتسبارخ كنبرهش نایداد قارع دوخا

 رهش و ندرب قانق کیا و زاملوا رود هدنوک کیا یعرج لصاما هلوا لوس ندنسهملق

 ریس [۷] یناتسبارخ ربذ و راشمرتک راوص تایح بآ هل رارک كيب وک همیظع "
 هدعدق نامز یسارخ بس ردبا نهدر تشکنا بوق مدیرح مع مدا

 تسر تب نالوا یهاشداپمور یلغوا كلارق تورقا ندا رام یدرک ینمی ییارق تیرقا ق

 یبا یلراق رهشوب بواک هلرا:ک راپ كيب هرزوا ییا یلراق لاض لارق مان دیلپ نترام
 تبر تب ننرام ارق درک یلارق یبا يلرف نکیا یخ تاارف ل

 نرامور یوسیع كيب هج باسیو بارخ یمیظع ۀزوهریپ رهش وب هدآ یدب بودیا لتق ر
 تایسلطم لک ایه نالوا هدو ا ردشلاق هلو الاح بودا بار نرلهاخ باک رسا 1

 انوک یقامص یاهنم دونم كيب هڪ و یراقانق كم هاو یرلقارطمط قاور قاط امت ربع ۱
 تعاس من هتفرط ترش هب ندنا رولوا هماندابآ بارخ نمهعومم كستا رب رج یرانوک 1 ۱

 كرمدا اشاع نرانالاد قلا و ٍكرهدبا رود ن ا ارد و تعابس ر هدیب تودک

 4-۳ ریل. لوسا اا موق هدایرد بل ( اشاع تش رب ادخ تک کک

 هدک زا لوا اما یدنروک یزنا ینایا تآ نتملصاب هراپ رب ا ص زمک واگ

 مدبشا هعرامالع ریقح یدلوا زنا ینا شراق چوا لصاا یدلوا زا كوب یخد دک ]
 یهللاو» رایدتا ورخ وداهرف هدمکیدب د«یعزکیدنآ اشاع یزا لوش راقحالغوا هرب» ا

 هفرط عاصو رانالعواهربب» رارش هنداح لوص كلوب ود «یزبا مدآ لوس بیاجم مال 1

 هتشا»بوروک نزراتآ رانالغوا هدمکیدد «ردزا تا و هتشا رد زا مدا هح كه

 هللت | [۳] دار هدنلوص كنزا تا E «راو هدیزا مدار هدفرطوب مناطاس

 زار ك [۳] ناتسبارخ : ك « س (۲] هک اطناو : دا [۱]

 بس ۱۷ ے

۱ 
1 
3 
1 



 یمهمانتحایس يلح لوا

 ت

Aii ERR a ۳1  

tae1 ات یا  

 لس نا ماس ناطلسلاةلود مایا [1] نامز یف عالقلا اذهیب دق ) ردو یخرات هرزوا
 4 قوی و ( ةب وشلا ةرحهلانم ةئامعستو [۳|ةتس ةنسل هتنطلس [۲] داو کلم هللاا ل ناک

 3 هو رص ر شلو وا ندشاط هدنفرط عاص كىوق هد كحه رک یرجا ندنسوق

 5 اغا تاق کیا هرزوا قدنخ یهدنک وا ك.وقو ردحوریذ 13 ؟راو یر وصت یشاب

 ی و وصو یرابنا لالغو یرلنزاخ هناخهبج هدهعلق نورد رلیرک ه هعلق هرزوا رج

 یرتهم نازار وزسانشیتیسوم لماکداتسار و یسهلقهناخ رتهم و یرابوط ربک و رفصددءقرقو
 ع او یلاداخ ددع زویحوا هدنفرط زدلب ك هعلق و ( هزوهرپ شوراو فاصوا ) ردراو

 ۱ یسهسردم رو یدحاسم هل چ واو ییماحر قاحا ردرلوا یناقوفو ییاتح یهحابو

 ر -ویرلناکد ددعزوب هلو یلاخ رو یدبالاطب راو یماج رو یسکت رو رم

 ؟ردرلجهتقرف یتلخ هل ارز رارک ییاسا ربازج یقلخ هلمج یخد لوس راو یرلهحاب

 ءوروایخد رلنوناما ردراشع وروق نرلهش ستنع و هرولقوهلوت و ینجما یزفر وک كدنو

 ۱ ردراتکب ی دما رس یرب یه گرا و یراتکب ردامو یزاغ تیا راردم» تالک
 ۰  نغنص ندا تقس رو هدالا هد رصع ینا ناخ ماس هدنحراب [ 6 | ٩۳۷ هنس

 3۳ نوک نام هزوهرب و هدا هدا كنج هلا i ندارارف ندامت ود

 نالوا مزہم یک هزوهرپ و راسما صالخ نراناح بودا هارف ندشاب

 | حتف نرایک رفاک هرا یللا بوناج هنیرایک رفاک هراهتقرف ودنک بورو تأرج
 راو یولمدا رول یخد نرلکدنا رز دن ریسا هلمج یرارفاک نلوکاود ه هرف و

 ۱ E هزوهرپ ن الا اذه یلا زورو بش کردراو یرلاتف اناوت و عیحش هس ص و ا
 ردنامل ء كوجوك ر هدنفرط لاشدتعب تعاس 2 هب هعلق یناعل اما راویرلهتفرف ررود هتسلا

 رک هرجا یزفروک هزوهرب رول آ 3 هراب زویکیا کردنما ندراک زور زکس اما

 رط یا زفروک بوطب هدنا راک ردشمرکز فروک قالوقر ندایرد [ه] کردینا
 هدنش اهم نامل ۳ ردرلهحتاب و رلعاب

 ۰ ۶ء ۰

 هزوهریپ كوچوک هملق فصو رد

 دل | بارخ هملقو نکل ردقو ناشنو مان ندداز یمدا و مدا هدنجا ردنار و اما

 ا. «یس[۱] نیتس E :دكل [۲] نمز ىف ةعلقلاهذه تشدق : كل [۱ ]
 کردهدنش اهن : دا 6 س ]°{

 — ۳ بس



 یس هعلق هزه وه رب

 رلرید ( همالپ ) هدنجا زکد غص ینببام هعلق هلبا هدقفلو ردجاتحم هکمروک عردشعا ات
 جاغایدندرانو [۱] ید رانوردراورازاغو ندر چ وا ههعلق نداداوردراوایقولرب رب
 یهدنند هعلق زاغو كوي لصا اما ردرلرسج بشخ ددع چ وا هجرک رای هلبا را ۱

 هرزوا رلقزاف کردایرد قجاغص یرار یربغو یراتلا كرارسج یقابام ردهدنتلا رسچ
 ردراشل | لو KS هب هدقفل دو بورودل ود قار وط هب رلجحا ںولاح رل ەق ودنص

 یرسج نکر ک رایک ناغ راو یسوریوک جاغا یلرقم امضا كزاغوب یهدنبد هعلق اما
 هلا راسا یراربیج هنن بوک هتوا یر ردقاقو راهتفرفو, راک راروقا ا 6

 هرجا راغص یک یو رک نیک دی هک نیا ر اما رارر دیا هند

 كاف یخدو لر كم هیلقو هلقو یراغص هلبا راقرص نکر دک یرک و یرک

 و ردلباق هغمراو اک اون رارید ( هنامد ) ردراو ید ییادخ نامل رب هدنفرط زدلپ

 هلا تانغ یعیقج هدعب ردلیم زوقط هرزوا یراک زور زدلی یسهءلق كنهزوهرپ ندا
 هسامهرزوا ز رکیدنک .یهاغدا نامرفبولوا راوس هنسراهتقر ه یرلبزاغ هلمح دف

 زع رامادخ وزع رات هله بودا ود هتقرف TT هعلق هریقحو ات ا

 بودک هرجا نملاةفرط یر ليم ٩ هلبا دعاسم مایا قفاوم بوند هللایع الکوت ها

 هزوهریر هما ناما یاح ینعل هزورد نیتم دس فاصوا 1

 قلایا یلیامور ردیساس ناخ ناملس هدنحراب [۲] ۹6 هنس رد .. . یسهیمس بیس

 .. یسەحا رداضق ها ىللا زوو اب یسشابوص کردیصاخ كنکب ا هدنک اا

 هعلق اما ل یربعو یرادرس یرحیکیو یر ادخیتک ردرآآرق ۱ 1
 چارا یادوق هزوهربو یرلتاوعا هعلق ددع ید و یراتا ره هعلق ددع یللا زر ۱

 یاونا یریازج یراتادنول هلم ر ارا راکش بودیا كلروانش هدایرد هللا یمهتفرف هراپ ۱

 رودم لکش هدنورو لاسموقر هدنزغا یزفروک كتبالو [۳] ادران یسهعلق رارک یک ۲
 زو هدنجما رداسز هعلق َ مدآ زو كم لماک یعرح اس یدادشرپ یهیاط ددع ف 1

 ردراق رطقیضو قاک ارقیراقافوصو ردرلوا قجاراد زسهجاب یناقوفویناتح یلتمم هرک د ۶

 یسایلعهیثع توق و هقرش بناج راو یسوقر و E نایلس را راو یماج ا

 ادر: یط +. ۱۳1 ۹۰ 5 3: س Toy 2 هب هلضف ردقو هدن- هخس كلا ۳۱1 1

 تی ۱۷ 1



 یمهمانتحایس یلج ایلوا
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 ۱۳ ریو یراط ال شنا مع رار را و یابرط و حن كاف ها
 راس نکید هنیرازوک كناتسکنرف رلنو .یردراروالد رار و عیحسش و رداه

 1 1 یابز كرف و یاسا مور عیب و حسیصق بواح هموروا یراناسل یخد زانو

 بید بولوا راوس هراهتقرف یرایزاغ رابره ردر هرزج ردلقت یماوه نکل نوجا
 8 : نرللام انغ بولک ههروامایا رفظم و زوصنم ها راءانع لام بوروا قاتا

 راک ۱ هن بودا ترمشع و شاع روب هدنم رو بودا یردنلق

  Fe!دهفل هر .ج و ۱ :

 ا اا نیکي ی سوپ الد زد ینیج ادکزا

 ردهز زجر فیطل یماوه و باو یلوص تایح با یلهحعاب و یلغابو یلغاد بولوا عقاو
 ردهقرالاندهروامایالیم یکیا بولوا عقاو هداج یسودولو یسملبق كنهروامایا هدقفلو اما

 ۳ < هله اما م ك یایرد خیص لم ییا بوباغص نراقایا مدآ ی نکل

 ید س ایزی ول قاحا ددع لا ی شعلا زویحوا هچهداس هنسهر زج هدقمل ندهروامایا

 ۱ ۳ . هل يعرج كيادا و رارلک بوراو بادن بوورو هرزوا یرلوریوک
 ۱ 1 7 رد هدو یرلعاب كنرلتاسعا هروامایا هح ردا ه>عاپ و عاب ید هدو

 ا یلتمهرک ددسع زویدب هل ( هدقفل شوراو) ردرب رادلوصحم تیاغ

 ى 6 راهسدنک د دع شوک و یراناکد ابا ردیرلوا ۱ مور هل اما ردرلرومعم

 | ۳ ۶م رنک رومممهراب یع گیل هدادا و ردقوحیرار هاکجرف تياغو ردراو ...و

 ۱ قادس غابهلقج کردبسهیحان یساضق هروامایا بولوا هدنمکح اشاپ نادوق هلم کراو
 ) (۲] وقیفوئرو ) راو ینامل یادخر هدنفرطهماشیشک كنهدقفلوب ردرلارق رومعم لاثم

 3 یراجاغاو رد و اج ا لاقت کک ینامل بجا هدمور ناسل راد

  قوص كنهروامایا رونلو یوص شقو زاب راقح بوانیف وص تایح با. ندنسارا

 1 وص هرهش هل | رل هرجا ارد قلخص یزم بوط هڪ | ر ندلم و

 رفا نم و ردهاک اشاع مع ظع تاریخ بو ۶ رولک ندر كلتعاس ترد ور ندهدقفأ

 عر و هللام كرکناھج ناطاس یشادنرق ینا ناخ ماس اما رلرید شلاق ندننامز
 وغیفو رو : ك «س [۲] قادوص : ك ]١[

 - ۳۲ تا



  یس«هلق هروامایا 1

۴ 1 
 هرزوا قدنخ یهدنفرط برض كنسوق هعلق نکردک ادتا هشوراو لوس یهدنفر

 بلرب بل هيو ایرد یراقدنخ هلج رادام ارثاد بوشنا روع یورک اقا و
 لتمه رک ددعزوخوا هله هدر كاپ لاسموق زودر شوراو كوي هرمشط ند رسج بولوآ

 یراتوس ادعام ردرلناملسم یراهاخ ددع نوا ردرلوا جسا و یهحاب اشاح و لبل

 هللا قلوادحرمءاهنا ردقوراواانب رک راک الصا بولوا یلانس هتخت لج اما ردرلکر شم راد

 E ہشود ردلاتحا ارز رارولوا عنام هفعای رلوا انب رکر اک هدشوراوو هعلق ل 1

 هشرتم هعلق بودا نص بورک نمشد هلعا كراوا لان رک راک هسرا یورو

 قاجتا رازامردمای روا انس رکراک هدشوراوو هللا هظحالم لوا ود راها نوز بولا
 ردرلناکد ددعزوب هلجو ردهتت یخد یسهرانم ردراو عماج ینبم ندهتخرب هدنجما وشراع

 نادوق و هک "را رل رکید یحواپ كرف هايس کردقوح یراناکد یحج وای و راطع ءزک |

 یراناخددع کیا و دحیسم ر و بتکم رب و هکتو  ردهدنوبینارس كنماقم 0 ۱

 یس رغ و قرش هدنفرط کیا كشوراو و تح ردقو رلیش ندان راب ۱ یر 1

 مدا یا زویکیا هدر لانسموف ر یک لد هجا ر ناه شوراو و ردایرد [1] م

 ددع ید و یرهمشح ددع درود چ ؟ردشوراو نشوا عقاو هدیوروت رب لبو ۱

 اما  ردراو یرلادختک رهش ینعی [۲] یراروروترو مور ددع یدب و یراک +

 هلا اروز و لوواد زور و بش یرانادنول هعلق هم ؟ردقوح تیاغ یراهاضی
 بک کش یو و سس اس ید شو ی نر

 هن رلکدا یه كنبرابزاغ ندنعودلوا ناما ف هر زج ر هن هک اتقش ردش الو 23

 دام ودنراتکب ساق نادهاح نایزاغ یالا ر ارز راردا هاسم اعاد ب شاپ

  یزمرق هدنراشاب یک یلریازج یراسالل هل و یراراوطا و عاضوا كنمراریک و رب

 هدن رللبو راقاشوقرب رح [6] مدقمویرلکلیلغابو رلکلسک وک یزعرق [۳]هوفدار و س

 بوزک قالج یراردلاب ںویک رایمد ضایب و یراقاجت و هتلب هدنرللا و یراقاجم لات
 یزمرق و راردومق نوک انوکو سونرو [*] اشن هدنرهقرا و [] رالف هایس هتراقآ
 قالوارب ینارغوا لوب هروامایاوب اما رلردبا برط و شیع بودیا راتفر هلی راما =

 یراروروو رب : ط « یر رورونو رو : س « یرلوروو رو : ك [۲] E كط ِ
 :ك [1] جواب رالق : ك [ه] مع : ك . خم : س [4] هنوقنارب : س . هنوقنارپ : كل[
 ردقو و دنس هسا ۳ هک

 نت ۱۱۱۵



 یس همانتحایس یلح ایلوا
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 3 هد راشاب قاقوص هلو راو یسهلحم راکنحو یسهلحم اشابو یسهلحم هعلق ج | ردراتالحم

 ۱ .ندوا یه هدهرصاح نيح بولوا یرلکلد : لاغزام هلج هدراوا نلوا رظان هماع قیرط
 1 زو ریک و ریفعهلج کر دردنمس هعلقو ردرلوا ییهناخهبح تیاع راوروا كتفو" هرانمشود
 3 ا یرازانا لاو ااا راو یرلیوط دم ارو هافاش هراب قلا ناشط

 1 یراعماح یلهرانم رک راک روئلوا اداهعمج تالص ددع شب هل وردررقم یراجتراص وص

 ِ .یماج هعلق م او عماج کسا هدنجحما وشراحو ردامزون ندهسنک ییماح راکنح الوا راو
  .ندجاغا صا تاق ییا هدنسهرا هم راصح الوا ردرلهواز ددع یدب هله ادعام راو

 ۱ رب لام عماج هدننیبام وق کیا هدنرب لع مان هجشول بوئلوا روبع ندرارسج تاق یا
 . .ندنسوق دحسو ردشفاوا انب ندهتحتاما ردهاکدیمم فیطا تاغ شفلوا انب دجسم یکی

 ریو هلا رنج انب شاطر ندنفرط یلیا مور *هعلقو رایدک هتفرط شوواو كوي هربشط

 ناللاطهسردم ددعرب هدنجاهعلقو ردرازاغو ندرب چ وا رونلوا لوخ ده هماقهلارمسج اغا

 3 فیثک ددعر هل وردراوناشيوردۀبکت ددعر هل وردوا ونایصبتنکم ددعکیاهلج وودراو
 هدراصحنوردهامجو ردقو یرلناکد هرزواس راما ردزغحاخددعر هلو ردراوک ایا مام

 ۱ هدقفل یراوص هل ردنراجمد یهو فلکم یسهمشچ اغادمحا ای ردراراسهمشج ددع قلا
 ۱ ردا .یخشرات كنسهمشح اغا دعا وم راکھ هلق هلب رارگ وص هرجا ایرد ندنسهزر زج

 مادا شوخ ییخ [۲) همشح رب یدنا مات م یدمجا [۱] یسااخس لوا

 ]١[ مانلاف لیبسلس ینیع كتنح 2 راب[ ٤ |یرو رہ یدبد[۳ ]هیناس

 ۱۰ ۲۸۰ هئیس

 3 یسهر زج هدقفل هرشط ندنسوق شوراو كوب ( شوراو هرشط شیاتس نایرد )

 :E ك4 [۳] [ (م) ردنیلک اب ] همهخ 2 [۲] ,[.(م) ردو یورغود .] قا. ۷|
 ۱  هدساشااکرح هلیمضكنیس هدنسهخین : ك [0] [ (م) ردو یمورغود ] هنلاس : س هتناش
 7ك ]٦[ [ (م) رودبا باجما یءوقوا یک ( یربهر ) نزو هکلب . ردلکد دعاسم نزو

 للا رابتعا و اعقاو ردهدنمکح ( ماعاا قررطلا ) هلیا فوصوم فذح هکر دللوا ( ماملاق )

 ِ شوخ یثیش یکو هرزوا قاوا ندنلییق معلم عور اضدب رلرعاش هدهسرولوا بیک رب زب هجم رع

 لوق ینظفل ( ماعلا ف ) هبفامع» ردراو هدیرورض ع رات هدنچا كشيا قرلوا هاضفو رلرو روک

 ` یهر (۱۰۲۸) هکكعد . رودبا (۱۰۲۷) یسهیموم تيه كعارص. هدنروص زمکیدنا

 (م) ردشیاک اب

 ےک



 یس هعلق هروامایا

 یرحیکیویرب ادختک هاسویفارشا نابعاو یفارشالابیقنو یمالسالاخیشو رولوا لصاح
 راو یرادجابو یار یراتار ت هعلق ذدع ۵ 1 یرادزد e یرادرس

 ا كنسايرد در ِ 1 و ا ردراو یرلاغا هل یحاص

 ردهعلقر رونلوا روک هلرل ر سج شاطوجاغا ندهرق لاثم هر زج هدایرد لاسموف و غیص رب

 ناخ ملس هدنحران ... هنس ردشعلوا ان قاا یراراو دو یسودنک ردلکد هرزوا اق اما

 یخد هعاقر لام ردنکسا دس تاق ر اددم هنسهرشط كنهملقو ناخ ناملس نا یا

 دس ایوک کردشملوا انب شاخرب شاوص علق شارط كنسر سج لکش هدک دنا اشنا

 ی رح د درک ادرک گردیوق علقونبم دس یناسهر > و A r یدادش ؟رداهتهق

 ؟ردضیرع نشرا ید و ر »دل اع ار رد یمرکی یدق كنراود ردم دا زوشب كس لمک

 [۷ )نوک هدنق رش كا هعلق ال واردرا و را وقددع نوا هله ورد راود نیلاقینا قایا رشللا

 جا یرجا ندرسح یلهرقم اصا هرزوا قدنخ نک ررک ههملق ندنشوراو دیش هدنفرط "

 تاق رح وا ن٧م تاق ییا اما رد رظا هلامش گردو ل ياف نکن یانا گرد هعلق

 یراود نتم تاق کیا بولوا یاس كنا ناخ ملس یراود هعلق ه رشط ردرلوق صد

 بولوا را وق ناتم ت اق ردرود اما ردفوشکم هب هلبق باح یسوق ر ا كون ردهعلق

 کل ناباو 42 بولوا ولع هلا ب رح تالا جالس تالا هام هدراراوب د که دن ران ام

 : 2 بر ژ مه 2 ردوف نوع وا لوک یک قر و راردیا 3 ابو دی د دات لس ام را 0 اس i وای 1

 هلو ردها هاش یسکیا اما راو یرلوق ددع چ وا هلکو س ردلکد یسوق ماعو صاخ اما

 ۸ رر یر یه 5 زدراو یرلهمظع هیناط ددع زوقط هدنفارطا كسدوحو هعلف و

 هرزوا راجارا هدر هل ردراذدب نادند ددع سشقلا كي رادام یاد هلحو رازاخ وات

 خم ددع اک هدنحا«هلقو ردراو یسهلق هناخرتهم دما رس ر ویرلەناخ لووارع

 هعاقوبارز ردرلرومعم هناخ شلاق ندنرصع هرفک اسرک راک تاق رشتلا شب روتسم هل |

 حل ردوا قوا ندنکیدارولا هرو ندلوا دابر بولا هلا هرصاحم

 رلشاط ضا ابارس هلمج اما راو یرلهاهاش لسو قیضو زرسنا یرلقاقوصو قجهراد

 ددع چ وا هلو ردقوب رلوا یل هاب الصا کردرلماع قیرط یلمردلاق كاب یلهشود ۹

 لول :ط ه كس [۷] هلرط : دا« سس و

 تب ۳۲ تس



 0# اا ات یلخ ال وا

 ۱۳ رومزب ناینواهفک هر رج و هتک ازغرب زس ندرلادا كج وك هناد ىيا كرس ەد نا نمایزدمز
 ۲ هناخ هج میم ۀروامایا هز ران | بولوا عقاودلویقزیح یرلاحرهدن راکدنااجو وی دژ هدیا لدابم
 | ءوساماز شما میلستکیدنویتبرب زج روک ذموه اهدز هدعب ید وق رک ؟سع بودیا ملست لب راتامهم و

 رودباتادحاراهعلقبودب ارومعم هل وا كىدنو نر لر زج هینولهفک وهساک زالاحار زراشع اریب دم

 | : هدرلهرب زج لوا رکمادعام ندنعودلوا لصاحلام یسهتسزخ رصمر بوقرلایاعر كيردقو

 E دنک و ک ایوب شورضكيب شا الاحسمرولوا لصاح کوک یرلایو ریرحو سفو مارحا

 ورک ر ندهروامایا کیدریو هزر هدنلباقم هرب زج ییا وب كرانا اما رولوا لصاح لام

 بوليرو رهفولع یمورسک نسکس زویحواهنبرللوق عج یونس بویلوا لصاح یرقنم
 ا ts] هینایکرا و یسهدناف ردقلوش نکل ردراو یرلتماعزو رایت یخد ثلهسک زوحوا

  كنساشاپ لس ناطلس هعلقو هدمب ردناماو نما یرایحاوت یرصق یلکناو زوقلوطاناو
  تارغ می هدلیر بورهدنوک هلبا نوباه ءافتود یاشاپ ىلع جلق هدک درک [۲] ها

 . بولوا اهقهق دساب 3 کردشعا انب هعلقیخدتاق ر ندنسهرمشط كنهروامایا اشاپ ىلع هلا

 ۳ بارخ نرابیق كيدنو یرلیزاغ كنسهملق هروامايا ركوب هدقدلق هعلق جا یسهملق کسا
  بولوا نامشپ هنیرلکدرو هل راضر نسح همالسا تسد ٌهعلقو هدنرلقدلشاب کما باسو

 ۱ :رادبوکنم و بولغم بولیرقآم زنم رابره بودبا رامیظعكنج بولکءرزوا هرواماياهرک چن
 ىلغوا ناخ مهار ةعلقوب کرلربد هل وا هلن موج ع اع ن الا اذه یا بودک هراسوحنم

 ۱ 9 آرد مد یاوعد ود نرود ا همینع هروام ایا هدنلحم [ع] (همنع) [۳] هد رصع دم

 ا زا ناخ ملس هروام ای ةملقو الح هبمرتنک یرانوک لوا بویعا رتسب هللا

 ۱ 8۰۰۰۰۰۰ ندیهاشداب فرطیوباهصاخ كنیکب ردتختكنکب هرومایهدنتلایااشاب نادومق
 اک هرنسنح ردراو یسشاب یرجو کپ یالاردرایت ددع ۳۵۶ هلجو ۱۵ یتماعزو ردهقا
 نوا بولوا عفر یدمش یدرشا رفس هلرکسع كی یکیا هل هلا نویلق هراپ درود یک

 ۱ ۳ را زوو ردشلوا دف نام صاخ . ءرلاعاب نادوقو ردراو یرا3رف هرا
 ۸ ید قرف هاشابلادوف و هسک چ وا هنس رم هضاق ردرلارق ددع... هلمح کا

 7 "[4] هدنرصع نامز : ط « س ۱۳۱ هللا ناخ میلس ناطلس : A [۲] هدراب A ؛ ش [۲۱]

  یثرب یک ( رلردیا هدود ص ىلاي یبوزغوم [۵۱1 (م) رودیا (۱۱۰۵) هاباح دجما هلک و

 1 . (م) ردیلوا

 تا



 اک E رادزد

 س
 س

 كرها ىش نراهیط ةحمار لاثم ماخربعو كسم كنسراح اغا هنفدو یراجاغا ن جو ۱

 هرزوا كجهتشپ هاب سپر, هدزفرط لوس ۱

 نسع رادزف هاگهگت لزمه

 كجاق نجلا ر دیعب مدا زو درود یرشا رلرسج جاغا هدنفرش كنسهعلق هروامای

 خسطمو یراهاخ نامهمو یرلهرخ هینولح یارقف ددع شعو یینادیمو یلهلق لاثم
 لاتم مرا غابرب هدنسبفشا و یلدحسم رب و ییهروصقم امن ناهج هح و یلرالکویلسواکک

 ناح هدنو یرافراعم بابرا یافصاب نارای هل كنهروام ایا کردرب هاکهربسم رب ىلە

 هدروخ ناق هایرد بونبا یفشا ندهیکتو راردا هللارک ذو دیحوت بودیا یراتح

 بودیک هبرغ بناج مدآ زوب ندنغاب هیکت روکذم هلردبا ریس ینرادا رایچوفو راقچاو
 هادخ هلزع رلتا هلم بولا هلوقغاص یرلرسج هدقدراو هنشاب یرسج مجاغا ثهروامایا

 كرلتا هاك هدنحما یلوک ایرد یحا كنهروام ايا هقرالا مدا زویسنبا ورا بی

 فوج درک كامتک ]۲٩[ كلدهنلب .هحیهاکو كدءانکنزواو هننک کک تا ۶ لدهس زد

 مدا ردرارپ یلقاطب لاسموق هسرلبراو ناق [۷] هرارب ولباغا کهدفرط غاصاما زملکح ر

 نسهملق هروام ایا هدلاسموق هرجا ارد غیصو. هدعب زامهلوا صالخ هلبتا نولوا قر

 بولقج هرانک هدنشاب وروک هلتمالس بودیک تعاس عبر هل اتا هرجا ایرد كردەز ۱

 الو روآ تم رک ددع یللا قرف (ثادنپش شوراو) هدنا تورا هتن ات ولو كن ءروامایا

 ورا و لایت a رلوا یلراو د شاط الص رد ل لوح هت هل ردرلوا" أ

 ندنا رارولوا نک اس رنامتسو موو
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 هر واماا بز 4م ۵ باس ٤ ۳ حوتفرد

 ردیکنرف كیدنو یناق ودنو یسیناب ردکعد ایلوا عاج موزوک هروامایا همور ناسل
 كنیرانادول كنسراهعلق نورقو نوتمو كن الو هرومو یتخم هتنا كيدو ٌهعلقوب راکرخا

 هزوهربب و ییهینایو یلهدرا بولوا هدنفرطهرق مزو بولاق هدنامزحاع كردن كىرف ندا

 نادوف تسد هدب رصع یا ناخ ملس اطلس هدنح را و هس نشر و كرار

 مز, ندنرادرد زکر کسع كزس بوردنوک رایلا «كودرد یرفاک كيدنو اشاب ىلع ج

 هرو هرس نسهعلق هو وام ۳] هدراقار وط كزس زرویمهدبا صالخ نهعلق روا

 هدزکفرط : 2 [۳] هرلوربوک اغا : 3 [۲] كەك:

 حس بس

 بس جی ارس ی ی جی سپه سد

 نخ نا نام ا



 9 ی رم ىلج الوا

 2 هن بوقلاف ندنا ردشاعز كنشادنرق اشاپ یدع اما ردیو 1۳ رفک ( هک سا

 1 بودا روعهدنجنا رلکل هشم ییئامروا ب وشا نسالم هک سما هدتعاس ۲

E 9 
 ْ 3 3 رو رغم

 ۱ رب هرغ فرط هنب ندنا ردیتماعز ینوک هرفک تسرس كنهداز اشاپ ىلع شاقهرق
 3 بودک هدتعاس

 ی یک 4 رو

 دعاس رم ها یا

 1 لساو هرق
 3 ا رارف بودما لثق یرامالغ هحک لوا ینسشاب وص اما ردتماعز یخد و

 ۱ ۴ یدع وص ر یخد ندرود هدرحس تقو بوشود هللا ایاعر هراغاد هحشزابقع ربقح

 1 .بودس ؟ هرجا لعاد هدنعاس ۳ هب مع بناح ندا هل ادن دیق اففر تسد بو ود ا فا

 ۱ رارکت ندنا بوی ماعط لپس هدنوک رب

 هسحا وو 4: لو

 ۱ 1 بوروتک هنملوسر عرش کچ یرلهل وک یلناق هدو ردفوص وم اللصممهدالاب امدقم

 . نماغا بولوا قباطم هراز رب یردتالک یخد ثكندرود بودلیوس رر رر هلج یرانو

 ۰ ندنغودلوا تسم دب بوکج هنسهنیص یاب لاعفا یزب هحیکیه بولوا مادم تسم اناد

 . هلو بوتود یزب اغا الوا و بودبا رارف بودا لتق هحک راکرخا بوک ندزعاج
 ۱ دصوج باصق یرامالع لربقح هلعرش نذا یخد یدرود بود كعرش صا ندرت

 قرط رایدسا لتف بودا همق همق هلا جلق یخد ندرود كرالتاقو قد یرلکحوک

 ۲ ادا کما طبض نرافازراو لاوما بودا فثک ی لوتقم ندنسشایوص تیالوو ندعربش

 ۲ رب رانامروا یلقار وط زود تعاسر هنفرطبرغ بوقلاق ندنا یخد ربقحو هدکدنک

 ۱ یا یرانایلاد قلابزوبهحم هدنجا رلذصوب بوکیرارب لاثم لوک رب بودک
 رادلوصحم نیزمو رومعمو یرلکلتفحو یراهحگابوغاب كرلبلاروام ایا اپارس یرابناج هرقو

 یرافرط ییاو یلمردلاق هلبا ایرد بل ید تعاس فصن كرهدبا ریس یرلنآراو یرلارق
 هیت تی
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 یمهبرق هویلاق

 ردبراهتخورفا غارج یدنک هنب هسیا راو ردقو یراینجا هدنراجما الصا کودرلابرق
 ید هرانود رلرتپ بونا هلبا رلتکی ردام ددع زو رجوا رشکیا یراناعا رب یه

 تولوا هدامآ بود کا اا E هتسهظفاحم هسام تو ین یهاشداپ نامرف

 یرلتکی هزاب راردا تاک هکر روا ا ید رلنون اما. رایدتا رنات هڪ هربقح

 راتفر هلیمارحا یلرازج هدنرلاقرا و سف یزصرق هدنرلشاب بوک یاونا یلرازج هلم

 راءهرخاف سال هنوک یربع و هجال رومس و راتسد الطم یراراک ناعا اما . راردبا

 یرلراک و ردرلتایح با اما رد رلام هاح هل یرلوص کل رارزک یواوا سلم هلبا

 ندا ردلدتعم تیاق یساوه ارز ردوتز و روت و نوه و 2م رب یرالوصح و

 مدقنام ( نابزهبصق لزنم ) رارکت بودک هرجارلغاب تعاس مے هحنرانک راب رب بوقلاق

 هرزوا راذعهلال یارح هتندنا ردقو ماع هدالوا فصو رارکت ردفوصوم هدالاب

 [۱] هدتعاس ۰ هب سع بناح

 هولاف هب رق

 دلا مماج رب هرجا یراتخرد یورس لاثم مراغاب ردیصاخ كنکب یلیایلراق
 راشک د بس رتلا ىلع ران دن ما رم و هدعدق نامز ادت زام و ارت

 هدتنالو ر راورس شکدق هلوا هدتسلطا كلف و اما  .ردرلیورس ددع یعرکی هلج

 اما ۰ هلوا یرلورس یاب [۲]سونخرا هدننرق یسهعلق هدنق هدد رک ةر زج رکم زدقو

 تعامج كعماح هدنسهباجلظ هباس تولوا هدتماقودقر یسلح كرلورم و یراب فک

 ربصا ) هدب راث اک یک ول هب ندیا .. راردنا هبعرش مولع هثحاسم بوروطوا ىزا

 راکرخا بویمهدیاروبع نکرد هک هللا انع و مر كيزو ردانایرج لاثم ایرد ( یر

 بودیک تعاس ترود هبرغ بناج هرجا يسارع یرصق بوک ندنک وراقو وب یخد
 رولوا طولخ هربصا رهن یغایا كلوک و بولا هزفرط لوص ناوک یرصق یلکتاو

 هدنسهحان یرصق بوقآ ندنراعادیرهش هدرانو بولک ندنراغادنابز یدیرهن ریصا و
 رولوا طولخ هنسایرد یزفروک كیدنو هدنلباقم كنسهر زج یرفاک كىدنو مان هینولهفک

 لزنم ) رازکت بودک ید [۳!تعاس ۰ وقت ونا کل ( باح نزا )

 هیرق لزنم ) هنب هعفد بودک تعاس رب ماعطلادعب بودنا ثکم هدنرانک ( یلوک هک نما
 تعاس" ۳: 2 [۳] زونخرا : دل [۲] هدتفاس,ع : 4 [1]

 ۱ 1۳۹ و



 یمهمانتحایس یاح الوا

 ۱ ددعزویجواهلج ردیتماعز تسبرس كنهنسک [۱] رفک واو ردیسهیحان یساضق روحالو
  ردقوب یرلوا ارقف یلەأپ سپ الصا عردرلیارمس انب ریک راک [۲] یلئیخوغاب عساو یلتهرک
 ۱ بناج بولوا عقاو هتید رب  ردیرانادیاخ رلهدازکبو كب و رلهداز اشاپ و اشاپ هلح
 ىل ەرانم رک راک و یلتمهرک ددع چوا هلج و ردرلهحعاب لاثم مرا غاب یفاص یسهعبرا
 ِ تنم ددع کیا هلح و راو یرادحاسم هل ددع 4 نوا هله و راو یرلعماح

 1 ییاشیورد کت ددع ییا هل و راو یایص کب ددع چوا هله و راو ینابلاط

 ِ راویرلناکد ددع قرق هلج و راو یساوه شوخ ماج حرفم ددع ر هل و راو
 1 راردان یالاک و راهرخاف شفا تمیق یذ عبمج نکل ردقو یناتسزارب انس رک راک اما

 ۰ بولوا عقاو هنادیم هاکهربسم ازف حرف رب یرازاب یوشراج اما رونو تن تمیقی
 1 عیچ ؟ردهاکهربسم بیو بیرغ ردقو هدمجو برع و مور رلاهنم رانج نالوا ن

 ِ 3 ر هدنادیم لوا زغارثأت شوک الصا هنیمز ندنرهاح لظ كراناثک دق تاراحیشا

  حرفمرب هدنشاب رسج شاطزوک رب و  ردیسراپزو ییوص هدزومءام راو یسویق تابح
 بابوا كناراحم و رب ناحایس میم بولوا ناچ هناخراکن شق ابوک کراو یسهاخهوهق
 | رانچ هدنادیم یهدنک وا هناخهوهق و ردنافرملاعمم ر بولوا عمج 1 افرا
 ۴. راءدنورو هدننآ مییج بولوا راهطصم یقاقامراپ یراراتک هاراهفص کهدنرلتل ۱ كل رلاهنتم

 3 رلترشع و شع و رلافص وقوذ بودا تحارتسا و دی یک تنم هناخ نک

 ۲ ككررونط نالا شوخ ناغرص كيب هع هرزوا تخرد نه: راردبا شون رلموهق و
 ۱ كناحا ندبا عاتسا هدنراکدناتامعنزاغآ رانیزح توص یادص رب مه بولوا یراهنایشآ
 ۲ ندنراهبزج زکد قآ رکم یلثم كرلابتم رانچ هلو لصالا رولتق ناج هنیراناج
 | هلوا مظع رات [۳] یلکرد دبس SI یس وق هعلق كنسهر زج قاتا

 ۱ ردتلود بابرا ناکو نربش و نیزم و رومعم تیاغ اما ردکوجوک هجرک هصق وب و

 ۰ ددع یدب و ردیکب رلکب اشاپ یدع یرللوغوا زارو ندراک رابک نايعا صوصخ اب
 1 یراراک نایعا یلکروک رومس زو هڪ و یرلیکب یالا و ردراناریمریم یخد یراردارب
 ۱ ٤ بوژدشوق راتآ رامدا لتآ رزو هدنرابلوح كنو یه كرابارس روک ذم راو

 ۲ هلبرلربرب یرانایعا هلتج و ردرایارتس عساو هبت وب ات رازاتبوا رادیرج هل رهناخ لبط
 1 4 ۳ ) یسورغود اهدو ( لنینجو غاي ) ] یینانج غاي (:ك [۲] رفاوو : ك [ 7

 .یلکرد صص.ددع ید شق_ : 2 [۳] [ (م) ردنکم قاوا
 اه از A ات



 و U Tia تی r 2 ی اغ یاو رم مف

 ا 1 ۲ تی ىا

 رب وا نر سحر تر تست تم ا وک اک CL e E OLD ۱ HC E E شم ی La aaa اک جت : 3 1 نبض
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 یسهبصق روههرو

 ندقرش رادام اراد یسهعلق وراقو ؟ردانعر ٌهعلق رب ان شرطم كس مقاو هڪ الوط

 یدرک ادرک كنسهملق هرشطو ردهعلق یلنا مدا زون یضرعو ردمدا زونکیا لوظ هرغ

 یسهلاوح هحرک ردالاب هعلقتاق چ وا هلتج کرداسز هعلق رب مدا كيب لماک هرزوا راندب

 كنفوتو پوط هدغاد نالوا یسهلاوح بولوا هلاوح هنسهلاوح یسهعلق ب | اما ردراو

 ردقوقدنخ هدنفرط رب الصا هلاقالوا رلابق ناي یسهعبرا بناحو زامردنوق شوق هلا

 هدنراصح روا كنهعلقوت و ردراوق صد تاق ییاراو یسوقر رظان هونج بناح قاحما

 یریع ندوب ؟ردقیتع عماج یلهرانم رک ر اکو ییتمهرک راو یعماج یلو دیزباب ناطاس
 رلهجب و غاب هدنحاهعلق قاحا ردقو یخدداز یمدا ادعام ندنعودالوا را رب ندنارومعم

 رارولوا هدشوراو کهدنجما هردینشآ یراتارفن هلج رورود دودسم اباد یسوق بولوا
 هدننای همکم ردرلوا مساو یلناتسوو یلغاب یتمهرک زویحوآهلح ( یلکناهعلق شوراو)

 دبزاب هدهعلق وراقو هل ییدبع تالصو هعم راو یدحسم یلهرانم رک راک ور

 یدحسمفلکمر هرجا رازابوو ردناکد کیا نوا هدشوراو هلحو رلرالق هدنعماج ناخ

 ر هلحو یسهیکت کیا هلح و یتکم ر هلم و یسهسردم هتخوس ر هلو ردراو یخد

 هردر هرجا هبصق وو رولوا لاطب هحیهاک راویماح كوجوک ر هلجو یاخ كوچوک

 هج راقیج بولانیق وص تایح با رب ندنبد رسج رب ینبم ندشاط زوک رو ردیراج
 تالک هصور ییلخ یو راردا ناشطع عفد بودا شو ندا یا ف یقاخ رهش

 اک رویا ندا نایرجهدنسد هعلق و رد نا كسدیلکن | یرله وبحم اما راردبا

 ردراویرانایلاد قلاب بیا و رارروتک بولزوط تیالوتیالو بولوا باسح ین ابنالی

 ف د تباف هلوا هد 1 ااو كنس هر دنک سا وواو رایهامرام هلو یکم

  تیاغ نمروک نکلهتسخ [۳] ینعا هدنرمع نی ین آ رولوا یرهمحرام لاثم [۲] كلا
 هدعل ردعلات هزغل وطانا بولوا یصاخ مظعا رزو ید یوصح كلوک و رد وقمو عفا

 كتسهعلق یلکنا بودا روع لدرسح شاط زو یدب یا ید یرلن الاد كلوكو ب

 بودا راراکشو دص بودک تعاس ۲ هقرش باج هر م ظع یار نالوا دلاس

 E نادابآو رومعم

 8 روههرو هصق فاصوا ۱

 هدنک یعاحنس ىلا یراق یدو تکی ۰. هعور ناسا یسمهمسل بس

 روههریو : ك | 4] رغا : ك [۳] (م) ردبسانم یسلزاب ( كيلبا ) [۲] ابابوپ : ك 1
 و ا



 یمهمانتحابس یلج ایوا

 ور وهقم رارافک بولوارفظمو روصنماشاب قیافرب دق یح صایبودبا رامیظع كنج هل |

 ودیاورصاحعلقوب شاپ قافهدمب بول وا ریش زدن ریس یکی هج بوک ندنیتنادند یکیب هج بولوا
 دو راتازع قنایوا و قیا هللا قیاف یوزاب توق راکرخا بوک ود هحیکنوا نوکنوا

 ءلق نورد بودا رسا یخد یزق تولا ندنلا كن هلارق مان لكنا یزق كنيلارف

 رکسع بولکهناخ دیزاب ندنتل | یتخم هما هلایراحاتفم هعلق بوق رلرکسع افوتسم ینشاک
 لنبرصق یلکنا رارق خزود رافک دی رکن :یراناماش كنفوت و بوط رب هرجا مالسا

 ۳ راق یسهعلق ما بورو هللا ناما یییتحم هنا یخد دولنا بودا عامسا ¿ن نعودلوا حتف

 ى دلوا بس اشاب قیاف هنسالوا حتف یتسرد ك.یتحهنا بورق نیماسم تاع هيرا

 3 هنا هاشاب قیاف هلا کی كي و ناخ دز اب هدعب راشمزای رلخروم ود

 :کب ردیتخح ی یعاحنس 1 یراق هد را هرزوا ور رک نا ناملس ال

 | یالا رد ۱۱۵۹ یرامتو ۱۱ یتماعز و ردها ۰.۰۰۰۰۰ یصاخ ندیهاشداپ فرط

 ۱ ترودهلب | یراولهبج هل هدرفس ناح هرزوا نوئاف ردراو یسیاب زو و یثاب يک

 1 کهرفس یضودلوا رومأم هباهغردق هراپ چ وا یب هلا اشاب نادوق بولوا رکسع كيب

 ِ لراع ددع شم هامجو یراتارفن هءلقو یرادزدو یرادرس یرحیکیو یررادختک هایس
 هج ور, هیدنفا ىلع یستفم تح هنا الاح ؟رداضق هو ها یللا زو و ردراراصح ماد سا

 یعاحنسو ردرلارق رومعم هراب شقرق هله یسهبحا ردشٌملوا ناسا قلهرا [۲] هاب

 دری و [۳] ( زورمورسک ۱ یاضق ) الوا راو رلاضق هراپلا هج هدنک اخ
 هج [0] ( هرومایا یاضق ) و [۵] ( هحیلوو یاضق ) و [4] ( روخال یاضق) و
 فاقواوصاخ یخدددع نوازوب راو یرلارق [۷] ددع شب قرق كنيلا یلراق هدرلاضقوب
 هلاوحو یلهدو یلهرد رب یسهعلق ردتالو رادلوصحمو پراص تیاغ اما راو یرلیوک

 هرغ ندقرش ندعبم لکش هرزوا یلاع هتشپ یروس عفتم رب هدنرانک لوک زویلیکنا
 ۶ «  س [4] زورومورسکا : ]۳[  دبات "جورب : ك « سا[۷] هیدافی : ]۱[ 

 ددع شب قرق زویتلآ :ك «س [۷] هروامایا : كل [1] هچیلوو :دل « س [ه] زوخال
 ناو



 یمهعلق یرصق یلکنا

 موشرفر ندهرق یسهصق ردراو یرانیما قلابو یرادجابو یستحو یرادرس یرحیکیو 1

 ر یللاخ ر یلعءاح ر هدنما قحادا ر ردا هطاحا لیم کا هدنحا ايرد «قرالا یلزمم :

 ,یفلوتروا تمءرک و یوا هرفک زوو لوا ناملسم زو :نضورومعم لت ی یلهسردم
 ,قلاب یخد لوس ردیراحموزوا ایلفاتساو رلیحقلاب قلخ ردرلوا زویشب یک و رغص لج

 .یلهحشار ماخ ربع و دذلو وراص ی نارفعزو هزاتورنالوا هدنو ردحودم یسهطروع

 لو یزقم تلف نیک باده ا رق و راها دا ؟ردقوت هدراید رب یرلهطروع قلاب

 بوقص هنموم لابیراص نسهطروع قلاب ید كوردس«نم باح یب بارش یی رد رط "

 رولک قاجتا مرد رشللا یسهطروع ر ره راراتص هنوتلا رر نلاقثم هدناتسکنرف عیچ

 [۱]مولود كيزو هرک هج هدنک اخ یبا مور کهدنفرط فرش كنمراادا.یراغاب كرهشو م
 بودا تالک هحوروایتاخ دحومو نموم هلج كون ردراو یراغابیموزوا [۲] شنشک

 زوغلوطاا هنفرط زدلی ندنا رد رالیرق موروایراتروع كنعوح و رلرلبزا نتاسل ناملسم

 ردرلکلتفح رومعم یفرط ییام ردلبم شب یمرکی لماک یلوط ردقلنص تیاغ یزفروک "

 زدلب هدرانامروا براصو هدرلر زود بوعار هزلوص نسایرد زفروک. بوقلاق ندا |

 ید ات زار ایش هڪ ۴ بودا قوذ هد رلکلتفح بوی هاو ... هنف رط

 حلقو ]٤[ اشاپ ور هدنلحم یحتف یسهرزج سرق [۳] هدنخرا ... هنس رکم هافو کز

 .تسار هنسامتود كيدو هلبراک ضصامتود هراپ زویحوااشاپ نادوق هداز نذومو اشاپ یلع

 نما وډ هلح بولوا دپش اشاپنادوق هداز نذؤم نک ردا مظع كنج هدرللمو بولک

 هلن رک دنا .دیهش ینانغ.كب هج .رافک هدنرکدلکود هدرق بولوا 2

 یرصق یلکناو زوفلوطانا وب رک * ةداح یرلکدید ( ینفنص ات ود ) مکشه راف رشربق
 ردشلوا هدسرفق "

 رصق یلکنا ٌهملق تاشرمئرد

 یساب ردتفص كلم یرله ویو یوبحم کاخ ردبسهعلف كلم هدمور ناسا یی

 نک رک ودیقخهنمایلودی باب ناطلسهدنخرات ... هنسندنلاكيدنو هدعب ردیرللا رقمورادتنا |
 هبلاراشمیاشاببوقیح را رفاک كي هڪ ندهعلقوب هرزوا یون نکر دک هنسدادما تخ هنا اشابقیاف

 اشاپ وید : ك ]٤[ هدنخ را ٩ : ال نم ۲۳] یبسک : نم ]یوو 2 ) ۱

 [ (م) ردلکد روبش» هیفامعم نوسلوا ېقلرب هليو كناشاپ وئرپ هکر کم رویزکب هشیلک ی ]1
۱ ۲۵ — 

 4۰  یمهمانتحایس یلج ایلوا



 E .یسهمانتحایس یلح ایلوا

 1 زذ ردرابحکپا 7 یتلخ هروم یناخ هلح بولوا یمشیرا فیطل و مر ندنو رح

 3 | بنز قوارا هدنلامش كنهبصقوم ...راوروتک هناتسکنررف کردمیظع لوصحم رر ح
 ا فا رطا و دنع وسا کردنایشاتکب ۂیکت هاکهریسم لاثم مزا غاب رب ... ةیکت

 هاشداپ نامرف الاح اما ردلوذس یراتمعن .« هدنورو هدننا بولوان نم هل راتخرد ورس

 یلعو اشاپ قاوود هرع بناج ندنا ودنک اس بولوا یفرمعتم بواک یولخ جشش رب
 8 یالوصح [ ۱ ] هدتغاس ....نرلکلتفح اغا دومدلاواو یدنفا ىلعو اشاپ
 ۱ 7 وک هد فل 7

 اش ول هثم رومعم 4. شات روو

 ۳ ا نناضق یرضق+یلکنا هدنناحتس لیالواق ردکید -.. هدموو قاسل ..
 ما زونلوطانا هلرامظعا ر زو رفح رم لاثم ادآ رب 0 لاسموق رب ا

 4 ردب راوا شک نشت شک زویحوا ۳۳ ردنا طبض نما ٩ ودقاط ا اک

 د و یسهیکق رو ناکد نواو یسهسودم تاو هتخوس رب و یتکم راو یعماج ر

 )د ید كون ردقوج تیاغ یرلهعابو غاب اما دقوم یرلترام یربغ زاو یربنص ما
 39 رارنک بودما تراحت بودبا لصاحكماو رک قلابو یوزوا الفاتسا یلخ
 یرانالاد قلاب ددع زو هڪ رد را ب ادا ادا فرط ب كونو ودر یالوص

 کھ یرامالغ هزات اما راردبا حرت هسلوا قلاب شرق رب مدآ رب ردیریم هلج مکراو
 رجا ایود هدلحم وو راررو نترجا كلافك یکیدنا دیص بوی مع رج راولوا یتلاب لافک

 ل هصق وو رد رانابلاد قلاب یسهعب را بناحیخد كا 7 ليم نوا( ... هر زج )

 ارت رومعم ردقو شاط الصا بوک هود بل هلا رر زود لاسموق هدننرغ هم

 هدتعاس هه كرهدیا اشا

 ا ژوفلوطانا درج تاعاقرد

 3 و هدننا یساضق یرصق یلکناو هدنعاحتس یییایلراق رار د یخد [۳] زوفلودا . .
 ۱ 1 الا ها كوب ...کردمیظع ضاخ رب ملقلازورفم و مدقلاع وطقم بولوا یصاخ مظعا

 9 و ادختک هاتس ودنا تزم وک هل رامدآ ر زو 6 ] کرد رلاغا مظعاردص ی ۳

 ع ۳ :ك [ 43 زوهل دان ٤ك ءس ۲۲ زوقلوطالا :ك < [۲] هدتعاس 3 :ك [۸]

 3 ی قد



 لو ینیدربدجآ هرلغاد كناشاب قارود دیش کب یتحهننا

 نکیا یب .یتخهحا اغا قارودیزاغو دیش هلبا تجر لاش یادخ سدا ترم ٩
 ه سر وف نالوا هدیراهعرد# وکو توا 0 و ایاعر كين هم هدعاد هلاقیک قو

 هتنرافرط ایردو ردک ھل نایب هع یا م Saf ریهطت هلل وا نر هعاد و زار ى

 مردلاقیناص یرلغاد براص كلتععاس ییا و اشنا رلانب رک راک یراراود قولوقروق

 ... بوداروع هلاتیهافر ینا زاعل وا فصوو ربع مکشعآ مظع تاربخ ر بوشود ۱

 ( شیرک ) ات یعولط ادتبا کردرهن ولوا رو مظع یاج وب ( یناج نالی) [۱] هدتعاس "
 هدنن امیسهعلق ( روم ) هللا ( هطلع ) بودنا روع ندلحم و بودا ج ورخ ندنراعاد "

 هلارات نامز راس راک هلرایک رب و لماک یا چ وا اما رولوا طولخ هنسایرد زفروک ۱
 كنعاد ( هلاق سک اق كوجوک ) هر تعاس ۽ هجئرانک رب رو دم ردنکع كمل ٩

 مدتخاتس ۲ توت هدنزو |

e 
 ه رقما هطلعو و یدلوا ماع هدناح نالی یدودح یتح هنا اما رددنرلارق یتحهبا

 درد هلل راتآ نباح نالب.ندنا ردیوک هرفک تماعز ییهحابو غاب رومعم رب یلوا زو

  8هدر. زود رب هدنرانک. وشرف بودیااروع 3 رس

 رومع« روم هیصق فاصوا

 یهحابوعابو لک ددع زویکیا راک یناح نالیو هدندودح یعاحنس للیا یلراق

 ناخ یربغ راو یرلقحناکد ددع نواو ییماج یلوتروا تمهرک رب ردهصق نرش رب

 زو روم بودا طبض یک اح زوقلوطانا بولوا یصاخ مظعا یزو ردقوب یرلترامعو أ
 راحقلاب هلج یتلخ رولوا قالا هنساضق یتخ هبا هحیهاک رداضق هلیسهاپ ها یللا

 ا ررر شوق شب تریخ رنک درک یر اا ؟ردرلناخابو
 کرولوایسهطرومو ینلابلافکو رلوروتک هناتسکن رف بید رک [۲]نسورقبولوا لصاح ۱

 یللا قرق بودک هن اتسکنرف یخد و بورطب هنموم لاب یراص بولوا ینع قیقع ةع ایوک
 فیطلو ردیوقم تباع بولوا یسهار یک كم راررو هنوتلا رب ٌهطروع ر زاک هری |

 [۳ )ناحیحیک كتىرايد م کها ندنعودلواقوج یراجاغا توت هدنرراعاد رولوا ینوتیز

 ناجیخ : ك [۳] [ ینپسوروق ] ینوسوروف : ك [۲] هدنعاس 4 : ك 1 /
 مش - ۲ ۲ ختس



 یمهمانتح اس یلح اىاوا

 زهروک یایرد هدلح و بواک ندنراغاد یلا یلراق یخدو بوک هللا رلتآ یخد ینوص
 7 ۳ یرلاشاع و رارید یک اخ هروامایا ترا هرالح وب کرولوا بصنم

 ا اک وصقآ رهن [1] بولو ی رفک تماعز ر ندا رو لا لر ( زولیم

 اما  ردیوک یی رفک تماعز رب ( هک ا هیرق ) بودک هبرغ بناج هدتعاس ه هنب ندنا
 ا ها ها ارد بل نيا ردد اا يف هروآمف
 بوک هدتعاس ۷ بوروک نرانابلاد قلابو یرلرح

r eo 

 ۲۱ هس وو ههلف تاح وتفرد

 و دیزاب ناطلس هدنحمرا ٩۰۵ ندتسد كندو هدعب ردندنرللارق مور یسناب

 یساداو و بولوا هدنعارب وط یغاحنس یلیا یراق ردیحتف [۳) اشاب قیاف تسد هدنرصع

ea7 واقاحملا زوده هب هر واماپا بوروط وا یاب هروامایا اما رداضف ها یللا رود  

 ل یسهعلق ردراو یرلتاره ددع ناو یرادزد هعلقو یرادرسو یر دیک

 ا لماک یعرج بولوا انعر یاس یدادش علق رب اس كئس ج لکش هرزوا رای ر

 دد ٤ نوا هلح هدنجا راو یسوق ر قوي و باع ردکح هعلق كوجوک ر مدآ

 كو ود وجوک رب كدب زاب ناطلسو یراجنراصوصو یرارابنا لالعو یسهناعهبجو یراوا یلتمرک

 وج یراغاب هدیرافآرطا نکل ردقو یرازابو وشراحو یماحو یناخ راو ییماح
 وقلق ندا رولوا نا اس ندنسهعلق هروامایا هحیهاک یرادربس یرحیکیو یر ادختک

 ۱ دز i تیاغو رار لاثم لوک رب هجنرانک ایرد هلبا رار لاسموق هاج برغ هن

 هدراقلغص هرجا رد یالوهروامایا هدزنوص یاحهرقو ردقوح تیاغ یرلن الاد قلابهرحما

 1 39 عاتسا نغودقجهرود كنکب یتخهنما بوشالود هقرش بناج هنب زر بولاق
 1 ۳ ینیکب یتخهنبا هدالس بولک هدنوک رب هتغاد ( هلاقسک اق ) هدسرق یخ هنا

 هسایاعر هلو هل رکسع بوی دعا بور و نرابوتکم اشابلع راد رسو یب یهاشدا

 دنا بودیاناسحا یسهلوک هینامر و تارو هک ر هرقح بولواهدامآ هنسهظفاحم هسام

 و ردیا ناو نابع یرافاق زمکیدتک هرلقاجنس یربغ
 شا مدآ هلاذاملا نکر نیا هبرغ بناج ینشا شوقوب ندنغاد ( هلقسک اق ) الوا
 اشا یئاف : ك [۳] هسچ وو : ك [۲] پولوا ییوک هرفک : ك « س [1

 ٩۷ دی



 یرپش ناز

 قاروط و یلتمرک ددع زوپچوا هلج رہش و و ردشلاق روہشم طلع ندلابزپ
 4 ردرهش هام یب یسهچعاب و غاب لکد رومعم ردقلوا رصتخم دیفم ییراوید [۱] لجرک و و

Ek 

 یرقحو تح ردشمامقح نوعاط الاح ندرهشو ردهنس درود ارز ردا ی الاح

 ی COE یر هری د دی عنام کک رمش

 جا بودبا ترش لس ود ردرلشملک ندرهش ینوعاظ رلذو تلخ رهشیریغ كعد 1

 مدا ر لالا هتم اما لدمروک زرض ر بولک ادخ دغ اید 8 جاز

 رادرسویرایهاشدایا هنماسم یعاحنس ییاییراقهدنجما غاب ر هدنجراخ رهش بویمهو ۱

 ایاعرو رکسع هنسهظفاحم یالو هینام هرزوا یهاشداب نامرف بورو نرابوتکم اشاب لو

 بآ اما قدلوا نامهم چک ر قدلا نا ر هایناسحا شور زویحوا بودبآ :

 یناخد نابز هراید میخ بوتود ییاهج ینوتن نابز بولوا لصاح یجنرب ردلش یساوه 1

 نتمالوا یسهراح نوع كرهش وو رولوا یوتن ىلەحمار د و یلفارپب یرا زلف ند ۱ ٤

 نالا زا مدا اچ هدو ردرارب یللوصح تبان یار اما زار +

 ۱۳ ام یورو لک زا هک بعلا شب فدا ۶ رک ]ترم 1

 رده ون یرلتداع كرایدو کرد راتروعیرازق هرفک هل كراناملسم زوب هحبن یرلتروع

nردم وفهشم وراما راردباتالک هک روت و هور ید یر اکو ی نوح  

 ین رق یراتکی هزات یراراتسد ضا هد راشاب كن رارابتخ اردرابا و |هفوح رام ی
 یربص ربصارهنبودک هنفرطبرض بوقلاقندرهشو هدعل رلرد اراتفر هلیسامل ىل را جو

 e لیا مور بو كردنا ر ربتس قحا قحافوا هرات اود ا راتاو ۱

 یخد رنو بوک نراتالاد قلاب کهدرازکد غیص یهدن *ا یسایرد یزفروک كيدنو 1
 لوا قلا نوک الو تود ی یزانالاذو ردیصاخ مظعا رز زو هدنمکح زوقلوطانا

 .ریشیرق هنسابرد زفروک بولک ندنراعاد یلا یراق یغد وب بوک ییلئالب را بودا

 يرد e هطا A 7 ر ۰ بک ا و ن دا
1 

E طدق ۴ 

۱ 

۱  
1 

 قآ ر لو 0 e والا یاس 1 شمقح 0 و و 5

۱ 

1 

 ربخأتو مدق رخسات :هقفراتع کن کم ردقوب:.قیخا هدر اشن رکید VF رک : 1 3

 نالوا ete را برد هدزفرط لوص بی رق مرانک )۶ رد هلبلوش یون ود هلفلوا ها

 gg ا هدنشاتروآ ا 3 كن ) اورول # ةر |
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 یسهمانتحابس يلچ ایلوا 7 ۱
 قرط یتخ هنا هلوکو رو اک نم چ و صاخ كرامظعا رزو ردنا

 اروط 2 زرد( وص قآ ) هنسا زووآ طولحخ نوفا رهن تابح بار رک

 یرلن و ربقح رارلآ ندوص قاو نرلوص ییلخ ثاتمسلوا ها ردو قار يیز

 هدلوکر ید ون بو یلح مان ( القلاب ) بوشا راشاطو رلغاد بودیا اشاع و ریس

 لوص هدنسایرد كلحو ردصاخ مظعا ر زو كزوق لوطاا بولوا یرلنالاد قلاب مظع

 دق رایک ردادازس ESN نوک هر زج مدودشت هفاسم هر

 دز
 ناز هبص# شل هم

 1 هعلق بار > ا ردهصق نو ن ربش و رومعم bE | رسهدا رو هرجا رلعاد

 3 ولوا نواه صاخ هدنک اخ یغاحینس یلراق هدنتلایا اشاب نادوق ردلکد هدایرد بلردراو

 لا او روح الو ردا رف فا ینهحات رداصف ها یا زو و ردقلاداوب و

 او ینیما جارخو یرادجابو یستحو یرادرس یرح کیو یرادختک هایس ردتنام
 r ا را ردارج دد درود لو

 .. یماح وشراح كوجوکو ردنینم هل راجاغا یو رس دمارس یقاص یعرح بولوا ان

 ددع چ وا هلو هسردم ددع ییا هلو ردراو یرلدجاسم هلحم ددع ر نوا ادعام
 ۱ a ددع کیا هل وردب راناخراحم ددع چ وا هلو ]٤[ ردرهکت ... هلو بتکم

 لماک ندب رارب ر رلماج و کرد یا وشراخ لوس یر و یعاج یشراح كوچوک یر

 E یشراح لوس ردرلناکد ددع ید یللا هلج و ردرلشلوا عقاو هریپ دعا مد كم

 ا داد رومعم یدو امدقم اما ردراقیتاکد ددع یدب یثراح اتو ریو

 دوو ناوارف عاتمره بولوا مج رامدآ كم هحب بورود یمظعوازابر هدهتفه اما

 ۲ ي رش تحا صم ندا اس هدن رصع حتفلاوا یرهش و ادا یرازاب جا كرازاب و

 رد یرهت ناب هرهشو نوجکید انب اغازمسلد نابزیب ردیفافوا قنا ا یموم نابرد

 1 لوا ( رب هدازف ) ] رب هدارق :۲[4] [ ردب یفرح یجرب 1:رویتکی ,: 3 ؛:س [۱] ۱

 ۳ (م) ردد ( .روبعم هرجا رلغاد ) کلب ردقو هلک و هدنسهخسن ,( پر) ردپسانم اهد
 | ( قیزیق) كنتم هبسیا راو هدلوصا قعای هرانم هلبا هلغوط قیربق رکا ] یرحرق : ك (۳]

 9 ۰ لكي هدع ۳ : ك[ [ 7 ري لوا
Eهتتسم ۱۲  



 هلوک هایس ناقیج قرلوا یک ندرانع
 تیم سست سس

 هنو یدنفا الوا كدلک شوخ هر ىلج لوا كدلک اقص هرب بو ندا بو

 هایس تک ندا مع و مر یک ا نفد نرک ینو قاب ردلا

 مداق هدنریح ماع بوبد هللا ناحبس یکهاسرب اقح هکمدروک هدنرکدید یدقیچ ی 1
 لا هن وتلا یللا ند راب رع یلرغم aS دم تما ىهللاو مدتا مح

 هح هساوت یدلعاه و یدلوک هن ه و یدو وا یدایهو یدحا هو ید ق 1

 e لتسقز بولوا كجهدبا نفد ماغا دم بولوا نتقو مکجهدگ زر ب بو

 ؟ندربق و ینوب اما مدروک یک هدلاح و برع وب مدلک هنب بولک هربقح زک رابوتگ
 راونآ لیج دا ید د رد را تف u رام رادروق یدید اا

 مدساریقح رابدب | رانا نوک اکو شمقیح هرشط بوما لوقر یدد قص

 هدکدتا لاوس ود یدتا لسع ؟هدتحم نادیم هرزوا روشن" یو نوک ی

 ی لوازبت هدب رلکدید یدتا غلو ردمدا ر ندنتما یاحلصهددیلعیحو

 لآ كلع هدک درو الس بوک شا رضا نا ید ا ۲

 الع هرزوا تنس هدلاکشاه هرزوا روشن نوک ینود ینع و یا مدا ت ۱

 تزوع کردا لسع هدعل ودا تراهط هلدوقو طورش هرزوا تنس یهللاو 3

 رولوا هلبوا ردترغ راد یدا یلکوت هلجیئابو یرلتلا یرلقوتلوقو ىدا یلکوت یرل
 دحو بولق دزاع هدالصم بولنغفک لسشلادمب ود شما شارط نرب تو

 حاصلایلع كدلك بونود هاح بودا نقلت بودا نفد تور هلا ردو

 هنوک وب ود كدروک یبکوت هتشا دما فک ميدرام م . كدروک هلبا قلخ هل بو

 ینفک هنیریق نالوا هداج Su بور و اوتف یدنفا لع ین

 یرغو اکب رکم مکمدلب هلبوا ریقحوب اما رایدلوا رامرات قلخ هلح بودا ضد یک

 یدا اشاع بو بیا ع E یدا یراتفرعم ایمیس ملع راس رغم نم

 بود هتفرط لیمرقو یاب ها برد بل لم ىلا بوکلعادو با نايعا عیج هنی ن

 ول هو نوع ۱ اس یر هرطامو فوح اک

 كچوک رب هدنا بولوا راغیص و بولوا كولب كولب یجما كیوص لوا بورک یک زفرو
 قلاب هرزواراقزاق هدنرافارطا و هدراغص لواو رارد ( كجهیرام ) هنیدآ ردراو قجا

 طبخ یک اح زوق لوطانا راقیج ینیلاب بوخ فیطل بیا ردراو رانایلاد كج هديا ۵
 هدتعاس ۵ `: ك
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 یهمانتحایس ىلج الوا

 ا زوجواو اا اب یثایوصو یساغا رادزد ودواو یسونق رب رظان هبهلق رد مدآ

 رک ودنراعاد هرداب یاب کراو یرلپوط هراپش ربک و ریغص هل حو راو یرلتارف هعلق
 زسیلوحو زسهحابو غاب یلوتروا تممرک ددعنسکس هلم هرجا هعلقو ودراپوط دما رس
 اما راو یماح رو یدحسم رب كباخ ناهلسو ییماح ر كناخ دیزابو یرلوا هدروخ

 رابوتکم ندیتخ هنبا رامدا چاقر حاصلا يلع نوک یسترا نکردم | تبحاصم هللا وادزد
 .هاس نالوا E A | مرز نک ین ود راشم و رحم هل وا هد وکم توت

 لصفرد ) راردیا نفد بولق نزاع هدالصمو بوسا نفکتو زمهجت یزمهلوک برع
 رذک ندننای ناتسرانع تبالویلاها حایصلا ىلع یسترا ( هسجتو هسرغ یاشاع تشذک رس

 ندربق [۱] هدننفک نمهلوک برع نالوا نفد نوک ینود مزب کراهسروک نکردبا

 [۲] لب راهی هرمشط یراقایا یکهایسرب بولطرب یفرطرب كنفک اما ررود بوطی هرمشط
 بولوا لاثمایرد سانا راک و رانص بو ود تیالویلاها ییالمر لاحو ررود بولوا نایاع

 . مالک تاهرت هنوک كم هح هلا راوک و تفك كيب هڪ بولاق هدنربح ماع بودبا اشامت
 ملع یو ردمدآ تفرعم لهار مدا ی عدنو ماع حایسرب یاج ایلوا یاه بود |

 ایس ملع هدیرلراکتمذخ روا ملعاهللا یدرردنا تمذخ بوق هنلکش مدا هلا ایمیس
 هن وک كيت هڪ ود ردقولخ 5 هن هدرلن | رلبهلا بولوا هدنتمذخ هدنتفص مدا هل وق

 الوا الاح را یهو رب ردا ضاغا د هداز دوعسلاوا زاک رخا بودیا هش هلک هش هله

 رک یدنک .یاشاماو نیسلک !هردنوک وکم ردهدتسهملق لتسق هدزعرق مزاوش ىلج "
 ری نم هناخ توانم هن هلداعس مردار مع هتلا » بودیا نر بوم ود زاك

 لتسق یلاها هدنرلکدنا زا زج هدوتکم وډ « زسهلک بولب تو هدهسیا تحز ردقاره

 رشط ندرانم كني یلنفک یخد رلمدا نرتک بوتکم هدننای یرهش نابز یلاهاو
 رنیدردنوک هزکبانج یزالح بودا تداهش هللا هللابنع ود كدووک حاصو نفیدقبح

 ردهرغ یاشاع هلو بولوا زاوس هنمراتا هنب هلمدا نرتک یرابوتکم هعطق چ واود
 .توراو هاتسرا نم ییغود ( یتحهسا علق لزم ) هنن هدتعاس 7 كرەديا رکشت ود

 یخد ربقح راردما اشامتو ربس نسولوا یک هايس یینفک بولوا عج مدا كيب هچ هدنا

 ؛ ین ) ند ( هبنع ) طقف . رد هیاک اب و ] هلبرهبش, : ك [۲] هلبنفک : 2 « س (۱]

 [ (م) ردروپش. اهد

 تم ۱۱۸ ات

7 E E 

 ا ال جرات صور SRE EERIE ا HS O rT TT 0 م سس تیر بسی

NESEی  



 1 لتسق لیا مور أ

 یدنفالع یستفمالوا ( راک نابعا ءاسارد ) ... یرلغاب لتسق هاکمام قدا
 سودروک تک دبعو ( ات ربعیاشا تشذکر سنایرد ) ۰.۰ ۱ دم هداز دومسلاواو

 برع هدرج هايس رند راس رغم هنوتلا یللا هلیناسحا كتبا: ایرک ز نکیا هدنسهو

 یدوبوا هلو یدنای هلو ید اهو یدیه بودا تمدخ هدعای هتفه ر لماک مدل یما
 تمدخر و كتا تراشا هل وک هن یهاما یدتا مس هو یدایوس زوسر ندنمالک ایند هلو

 هب افصو قوذ هدیتخ هبا و ادخ تمکح یدردا تمذخ بوشلاح هللاوح ناح كسروم

 بولوا موحص برع هدلع كحءدک بودا لګ یرهناخسس بولوا لوغشم
 هنابز هبصق زب بود كردنا نفد ینرع وش بودما اجر هنحاص نمهناخ هداز دومسلاو

 بودک تعاسر, هنیناج بونج هل برد بل بوقلق ندی ا كد تعزع هلو

 کر

 لی مور له فاص وا

 عب لکش زاعو ر عقاو هدایرد بل هدنفرط ییا مور كنتح هبا یخدوب

 هدنشراب ٩۰۵ هنس رلر د لتسق هرلءءلق a هلو هدرایدو ردا ر

 هدنزفروک تګ هاو نواه ءافلود نکیا هدنسمرصاح یسههلق نوت یلو ډا نالیل 1

 شب ندیتها هدنغا یزفروک یتخا ٌمظوب ناخ یلو دیزیاب نوچیتحلصم قاملشبق
 هروم هدنسوشراق كون یخد هعلق رو بور دنا ان هعلقو دعب هنفرط یودول ليم

 بولوانیما زفروک هدقدلوا مام تولوا هملقکیا هموشرق وشرق بورا ا هدنسهریزج ۰

 مور ینسهعلق لتسقو هلا ناخ دزاب تم اما ردشملشرق اور ینو كاب نوامه ءاع و ا

 ماع هدنوک زکس نوا هاب راه دا یسورابو ج رب هلا یستنوشوا یرکسع لا 1

 هنس هدعع ردشل وق ر مظعو ردرلجارا ددع هک نوا هعلقو تمالع هنعودلو ٤

 هدایزبوردنا میسوت یخد ةعلقوب هدنرصعیسانغ زفروک ناملس ناطلس هدنحرات 4٩۵۳

 ندبنعا زاغووب الاح ردالیشق هدوب یاغود یخد لوا بوبق راپوط زم لابو لوق

 هلس شوق لکد تو 1 ندنرلنسام ثا «هلقو و ندنسام كن رلهعلق لتسف ددع یياو

 كانیکیهدنعار وط .یتخهننا «علقو ام . زامراو. هتسهملق سدروک و یتخهننا یرجنا بوجوا

 هش وک هش 9 ندعبص لکش هدر لاسموفر هدایرد ب ییسهعلق هعلق  ردکلتاینو ینا یشابوص

 همر ۲ زوج دن لماک یعرح ردوق هعلق [۱] ربتعم یاس یدادش ر یلکسرد زکس نوا

 نتتم : 3 # سس

 تتسک ۸۷ ۷ دیس



 ]۱[  رللالف هایسو î کو eT سف ینمرق بوک یرالباولآ یلرازج هلم
 | هدندلقرا بوناشوق قاشوق ملتحو [۲] فاخ الب هدرب ر [۲] حوا هدنرلاب بوک
 ا ت روک هدم رشط الصانرلقدلوا هدشاله یراهانزاما رارزکب وک ی زاها زازا رخ زرب
 هج هج هدنفرط [<] هنلاصو هدنفرط لتسف ندنتفاطل كرت او وا ( تاوعا دادعلرد )ب

 تونهلیوتزاما رايد الق رادجابو بستحم وند رلررو یتح مولود غاب كيب ید یار

 £ (نابوحم ناجهمنح تزوصردا) ردشعا نیز ییاهج یراتخزد یورسو یحاغا

 ERS اک: یک زا زت الوز زبانان ۋ ولاا روف وا خرا وج زان ادن ول

 سوخرادا و يهرو لنوو لک یهروحو یک !ضای ندنناحودم ( تابورشمو

 دفا 3 لافک هدنناعلو ردروهمشم یمارح رم حودم [0] ارواو یروکنا روخ
 اا ردزاو یرلازف حرف ه هاکح رش هدر قرف هل ( تاخرفم هاکەرىسم لصفرد ) ردح ودمت

 |نوکنرىن 2 دیو رانج ددع زوب هڪ هدازف مساو ر هدایردبل هرتثط ندنسوق هنولاص

 ك 'ئر:ںھ نالا اده فا کا هد رضع. یرللا رق فلس هرزوا شر "رلابنم تخزد

 السا بوس نویق كيراتوا هدنراهماج لظالرب كتخرد رره بولوا ناشکدق هنامسا

E ؟ردررا زج هاکهربسم 7 یخ خایوقناه بومشود یون وبات_ كم اتلاع  

 و ردقافا روهمشم یهاکمارآ یشاب وص ون كننتخ ها هرجا یناحایس و بعو مور

aاهلج ردرب ازف حرف هاکجرفت یخد وب کراو یرلنامرکد ونص بيرق مدآ وا  

 هل بولوا مسقت هرلنامرک د زو هع بوقیح ندرلاق هدلع و یراوص تابح با كرهش

 یدن ر اس غ كرادهاس تخرد ر یه رد رللالز فا مضهلا ميرس تیاق ردیک هس راترامع كرش

 وا بارخ یراخاکه ااا ری ساما .نتعاراو رهفص نمیشن هاو راهروصقم هج
 لاها الح شاق یراهطصم اجاحو یراسواکک خبطمو یراضوح انب رک راک قاجتا
 ۱ ۱۰۷۷ هنس ردهکهریسم ر ریسلابجناو مالک لصاح یرلهاکحرف رصعلادعب كرش

 هدایزرب هدزمکیدتبا افص قوذ هدهاکهریسمو بوروطوا نوکر و بولک هرهشوب هدنځ رات
 ۲ هاکجرف ندنا نامل 6 دسم ندنا ]٩[ ۱۰۷۷ هنس ردشمشود ران ( یتضهتیا ) هلبا

 ۲ ردمزال(مشاط) رب یتاجنالپ : |۳1 | لب ميچلهطقنپ وا ] یچوا :ك ۱۲ | رلرالف : طء [۱]
 £ 2 ۱4] [ (م) ردنكم .هدیسلوا 1 « ( قجالراپ ) یی ( قاج الی  یقاجالی) هیفامعم
  یروکنا ) یسورغود هروک هنتم ردیللوا ( الواو ) یسورغود ] اتلواو : س [ ه] هنولاص

 کا رودیا (۱۰۷۸ ) هایایسح اد جما ( یخ ةا ) [1] [ (م) ردیللوا ( ۰.۰ حودعانو راّوب
 (م) ردحرات هلیطرش كلديا حرط رب هکك ع د یدرولوا مرا ما یدیسا ( ۱۰۷۷ )

 ی



 یتح هنيا

 نالوا لتقلابجاو و یلناق ردقو یعاجوا [۱] ناروا ها هلو هدایردرب گراو یراهیکت و

 ی ۷ رازامراقیح ههربشط یربغو رازمروهک اح ین آراداتسا رلهسرک هبهناتسا و راه
 راهحابو غاب كنهاخرکو راردىا لماک داتسا بولوا یهاطو باب بودبا كاپ هلن اتعابد

 [۲] هنولاص اما ردمیظع ُهناخغابد كاپرب رولوا طولخ همایرد بوقا یرلقرا تابحبا هج و
 دع اما ردراو رلناکد فلکم ید نیا ؟هدنرق هناخغابد و هربشط ندنس 1

 درلاسز ٌهناخ یلناور باو یلهګابو غاب هلج کراورامیظع نادناخ نیزمو رومعم تیا ام

 ی وفو 2 تاوعانایعاددعیارسفصورد)
 روتسم هل ارلتمهرک ابارسویلاس یدادشنربشو نمو رومعمو لمکموفاکماسوک راک 9

 ه هلق تاقردن اتاق هرزوا یر یر هنجا زفروک یراواهلج ردرلرومعمهناخهلاف ندرفاک ایر ۱

 رلنزور نوک انوک یرلوا هقبط هقبط هجنراو ههعلق ےب | وراقوبات ندایودبل ینشا رظان

 كولملاةرسح ر شلوا هتسارپ هللا راهرقو نیشنهاشو هروصقم ناولناولاو هتسارا هل

 ردرلهارهاش ییهشود مردلاق شاط كاپ شوهو شنا یرافاقوص هام دوم
 هدیادیاخ يه !دعام ندرلراس همشح ددع شب قرق هلج ( تابحبا راس همشح ددعرد

 زوکیاهدنوربو نورد كرپش وهلج ارز ردهدعا نایرج راه راج نوع کک
 ا گراو یرلوص قانیق راقبح بوانق ندرلایق یللثم تایلاناع ددع شپ ق

 هب وص مدا رو ضەدا شوت هلا روضح ندنلالز بآ مودو چوا هللا تحاور مدا

 ردزوک انروط ایوک ؟ردرلک ا با قارو قیفرو دیا وا نعافوص زار ن

 ا e a ی درو اما ردا نیر < نو و رابزاه .ب

OG E E e E 

 نری کا چک ا ےک ی ی 0 0:

 ردقو یرلوا دد او ترسع اج ری ا رالح ناتنکتس تیاغ دا
 تباغ هللا قالوا هلاوح هبهملق ج | یغاد ... هدنفرط هملق جاو ردعساو علق كويب اریژ

 حیصق ینلخ هعمج ( رهش ییاها تاحالطصارد ) رد راص ید یرلوا بولوا اس پر :

 تیاغ یقلح رلدباتاک هجدووانرا ناسلو مور ناسل ادعا ندنرلکدتا تالک هکر غیلبو

 بیرغ تیاغو ردراو یرلیزاغ یهتقرفرورنه رورس روالد روا روز ودقاللابو ناو و عیجحش

 اخاکو راهحال رومس هنامشتحم یراکراعا ( تالاحر نادمدح تفاقرد ) رلود تس و
 یراق مزا رازکراسال یلالح و زاهفوخ یساحلمی املع :سمز دارک را و

 هنولاص : ك [۲] نرواما : 3 1

 تیت ۳۳۱/۷ دیس



 ی نان یلع القا

 هعلق هدنفرط ناعل اما رفا ےک تایح بآ رب هدنحما اقولرپ ر هدنرانک كامل و

 هدنحما كن هعلق نالوا هدمرج و ردقوح یرلجارا و ردلنا نکل ردقالا یراراود

 زکس هلج ( نانموم هاکتدابع یریغ و نامع لا ناطالس یاهعماوج ددع رد)
 دیزاب ناطلس هدنیرق ناعل هدراصح سا كلام ههربثک تعاج دل ردرلعماوج ددع
 هدنسرف ییا رس ك ۳۳" ندا ردمظع هاکدعم مدقراک یهرانمر ییماح هحتف كنو

 یدفا دمت اما رار د ماچ اشاب قارود ندنکیدنآ مهر و ربمعت ییماج و هللا قالوا

 .ندنا ییماج [۱] هدافیب ندن |یعماجومق الو یرجما ندوق کی ندنا ردیماج یسیکت
 وراقو ندا ییماج شواح اباب هدراصح وراقو ندا ییماح یدنفا دمت هدراصح هروا
 یدنفارم هرشط ندوف كو ندا ییماح ناخ یو دزاب لصتم «ماخهج هن هدراصح

 .. ردراو رلهسردم ددع چ وا هل ( نالاع نارسفم سرادم رتافد رود ) ... ییماج

 الج ردنارسپ ناوخ دجما ملعتلاراد ۰۰۰ ددع هم ( نابیجت نایص بتکم تاغناق رد )

 راهرخاف تملخ هرانادص هدنشاب هتس يه ا مظع یفاقوا یتکم یشتفا دوب یقه
 یحاص عماج ادم ردارقف هاکهیکت ددع تلا هلم (نابوذحم ناشیورد هاقناخرد ) راقبح

 فورعم هلیما یدنفا دم شاب هراق هدنیرق نام کردنب نمو رومعم یسهیکت یدنفا دم
 ردهمیظع هناتسا هرس یسدق یسهیکت یدنفا دم رت هدراصح هلو ردیلولح ءاقناخرب

 ,یدنفا رم خشه رشط ندنس وق یسانبلاص ورا ویران را شو هق رخ یحاص هقاف و رقفزواحتم ندزو
 تالح ددع رب نوا هل (تالح یاهدجاسم ددعرد) یسهیکتیدنفا دم لوح وکم خسشلا ویسهیکت

 .یدنفادوعسلاوا یدحسم یحاح رسقام رابهدهعلق دعتسم هعال وا عماج فلکم ادلحرد راتک نم

 ردزاو یراماج ددع چ وا هله ( تاحاح بابرا تاما تاّمصو رد) ... یدحسم

 . هدنبرق نامل یریو راررک رلناوسن اماد هنر ردهتفج یمامح .. یا یر
 .ندزویکیا اما ردفیطل یعاح [۲] هداعس وراقو یر و ردحرتقم و, شیطان یماج

 .هدهملق ینشا هل (تالافشا لها ناراحت ناخددع رد ) ردراو یرلما یار زواحتم
 زویکیاهلج (باستک | لها نیک کد ٌهناخراک رد ) ... ردرلناخ انس رکراکنتم ددع ییا
 .هدنشاب راباح هرشط ندنسوق [۳] هنولاص نکل ردقو یناتسزازب اما ردرلنک اکد ددغ

 علق ر یلوق هقشاب یرلشاب کیا ردقو یلثم هدراید ر ؟راو یسهناخهمط رب هدایرد بل
 یداهر هناخرفاسم ددعتمو یراضوحو یدحیسم هفحنرب هدنجما کردهناخغابد لاثم مظع

 هنولاص : ك « س [۳] هیدافب : 2ل « س [۲] هیدافس : ك « س []

 سس "۱ ء س



 یتحم هنا

 ادختک هاسو یانرهشو یالسالاےش و یفارشالابقن رولوالصاح شورغ كی یه 1

 یسیشاب وص رهشو یراتارش هعلق ددع . .. و یرادزد هعلقو یراد رس یرجیکیو یر 1

 یساغا جارخو یساغا [۱] نادیقو یساغا بستحو یباغا رامعمو یسادختک رهثو "
 ( یسهعلق لاکشا ) ردراو یساغا ناعلو [۲] یاب دمتعم و یرلاغا هعلق ددع ینا نواو "

 هرزوا اثم هوک ر لاق و یلقاروط ر هدننروت یناد ... هدایرد بل هدنفرط لیا مور |

 نصح ٌةملقر شاخرب شاوصلجالشاب رضاح یان شاط شرظم یدادش ر تل لک |
 ناشلامطع یتلخو ناب حفر ؟ردمیطع روسر و مدق راوتسا راصح نتتدسو ناصح

 ییاو ردیرط ارد یخد مدآ شام زدمدآ كم وا لماک رادام اراد سرت 8
 .درود یدرک ادرک هلح هرزوا باسح وب ردم زوشب كم چ وا لماک یسهرق فرط 1

 هسنلمدا هجرانک قدنخ هبخوب ردهرزوا یراراود هملق رامدآ و ردهوطخ روک كم ق

 ردضیرع اما ردلکد قیمع ردقلوا قدنخ ها قالوا عقاو هدر قلشاط اما ردعساو ید "
 ردنسرد لاثمایغ یرلقدنخ كنرافرطو هللاقالوایسهلاوح لهس هدنتمس كنسهعلق جاو

 یرافرط هءلق ما نکل ردراو د تاق كلاي هلم اما ردرلر یهدو یلەردر یفرط هرق و

 هل کراو یرلجارا ی E کحتسم و نم تیاغ و ردراراود یلنا نشرآ را ٩

 هله رادام اد (E یرکا فرط برع و رد رلهلق ددع ی نت ٩

 ردک هلتسق ؟ردهدعلق ینشا یر را ه رع تمس ییا زا راو یرلوق هعلق ددع نس

 ؟ردیسوق هلکسا یخد وقر و رش هساح لتسق یخدلوا بولوا هدهعلق اروا یر و

 هعاق ردیسوف هعاق تك ید وقر و ردک [] هلاص ۰ هصق رلر د یسوق [۳) هتلاص

 واو یج واب 3 اما ردئاتم لکن برک ]

 هلو تاق ید هلو ردهدلاکشا و الثم ردها لب

 یرلوبق ر _هدیراراود دلراهلوب نه ردراصح هلو

0 

 ما هلاوح هراغاد هدنشاب غاد ا ید و رور ا أ

 راصح ثاق ىلا هحینلک هنس وق یاب ا ینشا ندراصح جا و ردنیتم تباغ امآ ردةعلق

 FS و سشملاب هلبا ان هدنجشا راصح ینامل و ردمدآ كيب لماک بوک نراود |
 هدنحا نام كوس هرشط رلهعردق را رطب هدو یرهتقرف او" یراقاق برعا کردا

 رارطب هدنزک د زفروک وشرق هناعل یرانویلق هجراپ وب اما رارطو بوعارب "کلا"

 هب هنلاص :د [1 لا :ك [ ۳ ] یسیشاب نعم :2 [۲] یساغا نادیم : ك [۱]

 و ۱ تب



 تست
 س

 فنطل ا یساوه و با و رونلو یرلعاتم یه اما ردقو یناتساد اما ردنافانصا

 اما رداشمر وا لهس ییاح کل ردح ودع یساوا و یروکنا هدن رهاب و عاب بولوا

 کسا ردرا و ییلح رنک هلا تراحم ارقف بج لود یرلتمعن هدب ادم یراد رم د

 ر هللابذالا فرط برغ بوقلاق ندا ۰ تراک ۷ e یی ی

 یدنفچ كم قارود ةر

 ۳ تر بیک و با هب [ ۳۱ تعاس .., ندا بوس عامر وظف مد

 رلاغص و قوذ هدنراناسب و غاب و [۳] یرلغاب نوتیز كنیم هبا هلبا ایرد بل یخد
 هلرهدبا رلاشاع بودا

 ی زاوا ںاصح نصح یع) ی دم رالارث 9 علق فاصوا

 ا ا یلق هلا وق يسیا لدتا ا هملق وب ناوناب مور ناخروم لوق
 بودارام هدایز بولا هرخیست هضق هلا هلح رب كیدنو ندنلا مور هدعب تولوا یساس

 كيدنو امدتم كردشعا حتف ندنلا كيدو ىلو دیزیاب ناطلس هدنخراث ٩۰۵ هنس هدعب
 اشاب نادوبق هدنرانک ]٤[ یزفروک یتخهنبا هدنک اخ ییامور یدبا یتخت یعر 2

 رشارفس هللا هغردق هراپ شب هدایرد هرزوا نوناق یب ردیتخت یب قاحنس ہدنتلایا
 كيدنو هدایرد هدنبرق هیناح كلدیرک ید ( كب قارود ) دیش دیفیس و یزاغ یب
 هللاءاشامیل بونلوا هقدص هنلغوا یغاجینسالاح هدقدلوا دیرش بودبا مظع كنج هلیسامتود

 ۳۰۰۰۰۰ ندیهاشداپ فرط ینوبام صاخ كنيکب هرزوا ناخ ناماس نوناق_ ردفرمصتم
 ر یاب یرجو یب یالاو ردددع ۲۷۸ یرامت و ۱۲ یتماعز و ردها كوب.

 A هج ل ع یا الی باا هاق یارک تیا کک الا

 ۱3 ا ا ت هدارد ةا اوا ورب رکسع
 1 یحاوت هج کرداضق فرش هلس هاب ها زوبحوا و ردناقم عاق کیا هدرفس ك

 نوا تلادع هچورب او خدا یونس هيفا رم اب و تین یرلارق

 3 (ینروک ) ]یری Laie : 8۳ ] .تعاس-۴2:3 [۷1 غا ۱-۰:

 [ (م) ردنکم قتلوا
if 
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 ۸ هر ا یزد ی وهنا هل راکزور هل تولوا را و-رس ه یتشک رب ندا رد رلح ود#

 و مایا هو هدنمسوم یعوزوم غاب هللا دعاسم مایا قفاوم هدتعاس

 ز را را لر

 : ۰ ما مر
 ناتسرام یربع راورلنزح جاقر و ناخرب هدهکساوب هدند اخ یعاحنس زود یرعا

 ( هن ولاص هصق تافاص وا و 3 ویک هرجا رلعاد رد ات 4 هلاش ندهاکسا + ردقو

 یسهحااو رداضق ها یال زو و ردیصاخ ناطلس هشیاع هديك ا یعاحنس زو یا

 مهار | یحاح باک ) ندساعاو یراذ منم ی کد یر لب ست ردرلارق رومعم ددع

 ها ردراو راعاب هدنرلعاد رلءاد قاض یسهعلرا بناح كن ه ولاص و و رد ( یلح

as۰ هام 0 ردرلوا یاقوف و نان رومعم ددع ... یوروا تب ٩ 0 هع  

 هم و ردرلدحاسم ا دعام و ییماح یا ییماح و هرجا وس راح ۷ وا ردىا رحم د لک

 . اها ناو رنا هل هات و ناخ ددع ... هلو ما .. . هلح و هکت کیا

 ندنا ردمطل تباع فلو وبا اما ردقو یرات رامع یلو روا موشروق و یاتسد

 بودا 1 زر یاس یی تحرد و ربا هته تودک تا ۶ هب س

 ۱ اک 4 رف فاصوا

 ۰6 ییسهنحات رداصف ها یالازوو ۰ 1 ینهبمسآ بیس ودمدفکوب یعار وط ىح هەتا

 و یرادرس یر یک یر ایک ردسادا وو کب قاحینس ا ردرلارق ددع

 احلص و املع ردرهداز یشرک یضاق ندنرافارش ا و نابغا و یساغا جارخ و یستحم

 ... هل ردما غاب بوک بولوا عقاو ... ر یاتسرامع كرش ردقوج یراخاشم و

 انب یک راک نیز و رومعم نلوص تایح بآ یلوتروا تمرک ددع ... هل و هلحم ددع
 ییماح...وشراح الوا ردا رح ددع... هلو... یار... الج ردرلنادناخ یناقوف و یناتح

 ددع٣ هم و رد رادجاسم ها د دع ۰ هج Ea ییماح هه. و ردعفا و هدنشاوس واح

 رداشیورد هاقاخ ددع ۲ هح و ردارسب نالفط تک ددع ۳ هل و ردهسردم

 ناکدددع ۽ هلج و ردناراج ناخ ددع ... هلج و ردناتسلد ماج [۷] ددع ۲ هل و

 ددعر : ك [۲] شرک ۰  ؛ ین ۷
 س ۱۱۱ تس



 ی همانتحایس یلج ایوا
 تسمه سسس

 ج هس نورد هراقاحنس روگ هلام رف یلصح هو کو موقصو رول ذم

 ۱ كريقح و بودا ناسحا یخد تا رو نوتلا زویحوا

 نمکیدت؟ هنفرط تدادس هناتسا و هتیرفاحتس ناتدووانرا ندیم

 ۱ ردا ا ی را وانم

 ۱ ام رانا بوشلعادو هلا باحا هلو هلزع دنفا اشاب ىلع ندیام رم تی و الوا

 ۲ وومآم بوقلق هللا [۱] هالا مب ربقح رلیدتبا هجوت هکعآ انب نسهملق افالک هدشالو
  هدنمکح اشاب نادوبق الوا رونلوا رک ذ کردرلنو یرلقاحنس ناتسدووانرا ژغودلوا

  (هروامایا)هدنلا هنو یعاحینس ( یلالراق ) هدنتسد اشاپنادوق هنو یعاحنس (یتحهننا )۰

 فولوا ) و یغاحنسس [۷] ( هنیواد )و یغاحنس ( هاب ) هدنتلایا یلیا مورو یغاحنس

 3 ۳ ددع زکس روک دمو یغاححنس ( یرخوآ )و یعاجنس ( ناصللا )و یعاجینس
 مآ هلا تحس نراتحاس لرافاحئس دس و بوقح ندهمام بو نرل رش ساب

 ا هلوا ےس كعا لصح . یخ یعالسا رک اسع بودما ناسا لافتم یادخ یما

 یک ین شوق هرجا یرلیوک زابهش هلام بناح تعاس ٩ ندهینام الوا نیم» ايو:

 1 (ووا جو هبرق) بود هقرش تعاس ۽ ندنا ردفوصوم امدقم [۳] ( هطمالق ٌهعلق ):
 بودک لرکح هار تقشمو اع مر هلیلوب الی فلاخ لوا هلابذالا هدتعاس ۱۰ ندا

 ۱ مدنی ]٤[ سوتسووا یدمش اما ردفوصوم امدقم رش و ( هراس نم هیرق لزم )ر
 ۳ هماکنهر بولوا عج مدا ی كيب نکس شدت اشات بولک تسار هتمیظع انب وہ
 1 لیوطت كيسلبا رب رحت نفاصوا ميج هرزوا یعقوام كلربانب وب رک | کردرازاب یوشراچ
 ۲ رررح راطنق كيب قرق درک نو ؟هلوا تداعس مولعم ندنوش یقاسجنا رولوا مالک

 ار یاف هکوب ېر ارشو عي كرلايشا راس روتلوا ارو جیب نوک انوک

 ْ فا ایرک 5 یاد زین رول وا 8 تب یسایرد مدا هجتک نوا نوک نوا
 ٤ هد«ع رامادخ و هفوح قولنود شب و نوتلا زوو یزقهیام رتخا هتک رکب ر هرقح

 ]6[  ( هجلوءرط هصقلزنم ) بودکتعاس ۸ هنفرط قرش هنب ندنا بودبا ناسحاا
 هدالاب زانو( سودروک هعلق ) هدتعاس ۸ ندنآ ۹:( دوخ را ٌهعلق )تماس ۷ ندنا

 ۲ e ىنعي ردورغود نم ] هنولد : ط . ةولد : ك« س [۲] هللامسب : كل [۱]
 دا كل [(] هبخولهرط :ك [ ه] سوتسغا : كل ]٤[ اطمالق : 2 [۳] [ (م) .ردءركوص ن:

er PARES1  



 یسمردن وب هفلدووان را ینلّوم كراد رس

 لام یهلا هلوا حتف یدلوا حتف هدنق عهدنرود كعبار دم ناخ هللدج

 هطرنام دالب هل وا حتف هکیدب د بودا صا بویلیا رادز n یاشاب ىلع یناریم ردم

 هطروالقو هلام لها هلابقتسا یدقح یدلیا ثکم بولک هلبا لاگهایرد رکسع

 هطروالقو هنا [۱] موق یدب ها را ینکل» هینامیدتباحتف بویلیایالیلعرب
 [۲] هطنرضیاونخرات یدیدیهینامبودیاهآ اعد یدنا تولو هدنچا حتف و ایلوا

 ۱۰۸۱ "هنس

 2 را رکید

 ٩۰۸۱ هنس [۳ ] هللاظبقح یح یخ رات یدید كن ۲ ناسا كجروک ایلوا

 ع را کید

 ٩۰۸۱ هنس [4] مظع ءان و یخ رات یدید . كنآ نساسا هجا مضو ایلوا

 کک کلتسهملق هطن رض یخد راکماک یاشاب بول وا رب رحم ید زاحم راح را هن وک هڪ

 هعلقهنناعل [ه] افالک کو دنا ضرع كربقح امدقم بور وک نرلتامزاول و تامهم هلم ۳
 گیت ندنجا هسنام هلا مالسا رکسع هله ندهرف مظعم راد رس هلحم مکیدید ردمزال |

 ,یتحهنساو هردابیالابو نورقو نوتمهلج هللا نواه ءان ود هج یخد ندرحم بولوا هداما "

 هتل ودرده ربقح اشاب لعهد رلقدل وا 7٩ ملا شاب رضاح یخد یرلهتفرف هزوهرب و ءز وامانا# 1

 هدنجما ناتسدووا را تورو ای یک ك هڪ و هل راحاتفم هطل رض همان حتف تیک ا | ١

 فص كن رلتا رفت هءلف هل و كم رلکب قاحنس نالوا هدر قاحنس شب ءرزوا زل 1

 لوقو یرابحهحو یجوطو یرجیکی نارا یر نر دم

 هدقاحنس هو یرارکسع یساشاپقاحینس و یراننیک یلوقهاشدا لتار,لا ردقنو یرلثلغوا "
 .هلمج هل | رلیضاق .هسیاراو راحشاطو یحرک و یاعر ناروخارح و انو زاجتو طاغرا ردق "

 هرقحو [۸] نوحیساملوا انآددح [۷] نشهعلق هک بودي اققا بولک هسنام تیالو

 ییدلدا ناس هوا [] (م) ردهزال طقف ردقو هدنسهخن ك یسهلک ( موفق )وا 1 3

 هد ) هنان زاز ( هدنح راب ) دشار ( هلک وب روبدیا )1 ۰۸۱) یسهرابع ) هطن رض یاو ) هلهجو ,

 ( هللا ظیفحیز ) یسورغود هلهجو ییدلدیا نایب نو [۳۲ (م) ۱۱۲ ص « ؛ ب ردررخ |

 هرابع وب طقف . قحهقیچ ندنسهرابع ( مظع ءانبوب ) ع رات [4] (م) ردا QAN کردیلوا

 ینکجهلیدی حرط كدحاو .ریلاق (۱۰۸۱) هجنلیدیا حرط دحاو نتنجا طقف روا (۱۰۸۷) "
 _ مومغلا دارک و كنقر غرا وب كرك هکنّوچ رویدالکا هلئزوس (+نسانسا ةجندبا عضو ) ملا |
 1 لب و هدهدنخ راب دشار 1 .هفالک : س . مالک : دل [ ۰ ] )م( رددحاو ls كدادعا " ۱

 ۱ 3 47 (م) ردقلوا (ككنسهملق ) ىسانم [۷] هبل : دل [11 ۱0۱۱۲ ¢ € | ۱

۹ 

 ا ت یسماحاس ی ال



 را شک ا ۳
 یبهماتجساینسا یناج الوا

 4 نط لمل زم

 ۳ كن رارسا دم ا دتا صالخ بوشولب هنمدنفا اشاب لع تولوا لخاد ه

 ا وسا الج یط مناح یاشاپ ىلع بودیا ماست هیاشاپ ىلع هلتمالس یخد نددع شت زوم

 نطو هبناح رز یر یه بودنا ناسحا نوتلا رانوا هليا راسال تاق ررب هرادم تما
 ۲ شیدا تقاع یاشاپ یل هدعب رایدلوا هناور بودا رلاعدریخ هربقح ن نو

 ۲ .تامهم و هاخبج عج و بوق لوق رادمان و رار ددع كم یا هننسهعلق هطارم

 3 ا راکنح لوا كنبرخ الاعور ۱۰۸۱ هنس ا اف وتسم ر

 . هراب ید شم كتتالو هام بودا رلکلنذوم بودا دصق هاو رية بونلوا ادا

 | یف ا ر رح نرلوا هلح اس راپوک.و رلجارخ هنشاب فا یقوامنرلارق

 . هیئام ددع یاو را و تام ل زور دک هرخاف تعلخ م هربقح بور و هاشاب يلع

 رر هم رامادخ یخد شورغ زویحواو نوتلا ینرف زویجواو تآ ناک و یرلزیق

 5 دن یدنفا ایلوا » ؟ رایدروب بودا راماعناو ناسحا هللا راشاش ورو هقوح

 3  یلاکشاو تيه كل هماقوبزيت مریرهدنوک هلی راحاتف» هماق هناودردیتس هلیسهدژوم یترامعو

  ندنرنادناخ نالوا راع هدنماو یرلهیاطو یرلءهزوردو یرلراودو رد هلج نر یو

 . هسدغاک لوبمالسا هقط درود هلا ی راسو هسردمو ناخو KE دحاسم و عماج

 . هرزوا حورشم لاونم هلج هدنجما هتفه رب ریقح هدک دید « هلا رر حت نئووص كن هعاق

 ۱ راسو نوو اناج دان کشت و رو روم هعاق مپ كا ر هل رلای وي ناولا

 ارزو یار كنعءاج سو رایدتا نهدر تشکنا ور نیل ی للاخ

 نبا ( نالا املع لخد اک ) هلبا طخ بهذم یزرط یراص> هرق هد رمن

 ۱ هتسپهتسکش نانلوا ر رحت هدالابو نرللالج مسا ( هللا لوس ردم هللاالا ال ) هرزوا ربتمو

 El بوق ماوس رخ هلا افت بوزاب ربقح هرزوا رم یراح را ۳ و

  یرانکدهیکت ییدردنااعنا لرفع :بودبا ناب وان هنوک زوب هک [۱] بوبق هرزوا

 ت هعلق لاکشا و ۲۳ ] هدا هاکرد لوف ار ها مدنا رو بوک بودا فقو

 [۳] ( هام تیالورد هنترض هعلق جرات ) نانلوا رب رحت

 ۱ 3 هطینامزن كل« س [۳] هدنا لوبق هدنهاکرد ایرک بانج : ك [۲] بونوق : ك [۱]

۳ 



 : . یمهبرق هبرولق

 هب رول هب رق

 یاشاع) راقح یراهرفک زادنا كنفو كسب عردیبوک هرفک لصاخ ی هاش

 هیلتف هم دو لل یتخود نوتیز رب نکرزک هلبا رات ادب وھل ر رج نوک وب.( هبیرغ

 بولوا یعوصعم. رب یلونروا زا لیشی رب یخد هدنعاجوق بونروا ز لشپ هنشاب تروع
 یسهدهلمور ناسل بوغا ۳ نموصعم کهدنعاجوق بوقلاق هرزوا غایا تروع لوانام

 نن ولو کا .نیوابزاض كریقح كلرهدا دایرف بود « ییاحع الوا ما او هرزوا

 ملقع بولوا هرابهراپ مرکج یر عرضت بوک ود ا هدیکح نراشای ينا

 هدناتسزفاک وب مگ ودلوا ی وا مع نس تروعهربب » مدا ربقح ناه ٍنودکندمش

 مز ناسا ملک دهعاص ی یزف و ی یادوق هبودوراب ن» یدتنا تر ال «كالبكدن

 ییہ i اوم رل كد ن تگ زوط نامز رده كماباب بوق هکر اراکتمدخ دزو

 هر » مدت ارح هدقدا | هنعاح وق ناعوا هب تواعا ناق تولد «م رسا تی رد

 E ا وک بوجاف بولا س بوس هنا كنالعوا ر رب ٩

eهدنناجوق من مکحیلح ملا مون » ردنا تقیقح ان تروع هل ولا ناه  

 «ممتسا ثالریما ن م زاك بودک هلاح وقت هساک نامزه ردندع ادوش ی ارت

 ۳9 هدک دید هللا راقحلعاص كراو بودنا رامسر بورود هقرالا یخ ندز 9 د

 یتس لکزق هو مدتسا هنبمدیک بوک بودا لت هنو ءلم ازش کندی وق 1

 ناقش ا یخد لوا ءةدراو ناق هتنای هلا تا ورد «دروتک همتشادنرق اغا .

 هیامهلو هتشا یدتنا دنس ینسوف بو را ندنسوف بودا زارف نام بورا

 دن سا یدمحا هللا لوسر تما كيب هحینو یدمم لایا لها ددع كس ا ا

 و یدک ماو س وک او ادخ ادم رد اما ی تیالو رب شلوا | رج

 و هرلناتسرفاک رارفاک وب نیک هډ و بودا .صالخ ندکلرتتا درد زوج

 ندرالا اما یدبا شلوا زئولعم یرلکدتا سبح هدنرانادنز یهدنرابوک یزو هجب
 فا شالخ ننکلربسا ی یربنآ هلحظع یزاب نان ناخ اک

 اوا راغ امدقم مرا یدلارق هلام هن بوقلاق نینبزک  هرواف ر

 1 ۱ بودیک .هیورکا نوک وا هرجا را
 سس ۶۷ تب



 یمهمانتخایس یلج :ایلوا

 2 هلا نزح توص a یواهر تولکهریر و دو واو زلات ر هناوک هح

 تاو روال هدحل ردرلە ا صفا هاا رار 1 رانا و رح عتصم

 > ناط هدا هدتعاتس ۸ هجشراو هتسوک ]٤[ یراقارایا هرجا ناتسکشس بوقلاق

 رد دا دو هراب هزان نا نرالا كرم زا اهم زح ' بولاق یرللعت كزع رلتا

 1 [۳] هدتعاس ۲ كرك انعوج رو
E 

 للك هعلق یامن ربع فاصوا

 ا اما ام را ارال هم هتبس مدمب ردساتب لارف هطناپا مدقنام

 ا ا اما ردمکحتسمو نام یراودوردالاع بوبا جف ندا كيدنو هدنرصع
 ر ههءلق وب ردشلاف یلاخ الح ور ندامزلوا بورق یسهرفل هام هد رصع ناخ دما

 ۱ ۱ سا ناتو

 ینا# اشاب اق

 هک رفوناتسبرع عیجبولوا مظعناملرهقرش بناجیزغا بولا کور

 لب زویجوا هدنحشا زک.د یا بولوا تاو ەدننرونا كنهينام ردیهاکروع راک نایوق
 ناخ بآ هدنجا نام یاب لوم و ردنورو اقرا "شکجرم هناسآ جوا نايا ندرب

 ر کسا ورب یوالابی هرزوا صدررب هس رک راذویلق ترفم یربا ردقنیه ردراو یخد رلوص

 ال هدبا تاغتلاو ربممت تیاغ لیصاما ردناج نامل ناما و نما رب رارطینیما ندراکزور
 1 تونمهلوا .هدادرارق بولک یماغود د ر هسنوقرا ههعلق وب ردناعلو هملق

 عدرولوا ناما یاحرب زط ایک تودک هد رک مو تولبریق یرانورو كسرفاک هیئام

 ow الم یلعیرلادا هقوجو یرلغاد كنسهر زج درک هدنسهلق كناعلو ارز

 ار ناتسکتس لصاح ی هیلاخ ضرا زسیآ ندنفوخ یرلرفاک هینام ما رللحم وب الاح اما
 TAM E یز ,بواوا هرزوا ناصع او هدیرافک بولاق

 ك هدتعاس ۳ بودا تدوع هلاش تاح ورکه لا

 رد ورغود هکم ردا نظ مرویملس یشرب هيد ( ریرج ) هدنسهرا یاحالطصا یقیسوم ۰

 هدنعاس :٩ 2 « س [۳] یداقاراپ : ب [۲] (م) ردیللوا ( رلتاع ر )

 ا و ا



 هن وع ندنلید یلهبنام

 بناج هن ندنا بودا ر رحت هلتلومس نراجارخ كننبراهرفک عج بودا مامهاو دج
 ه[ ۲ ] (اووا صاب هعلق) ندنرلهعلق نامع لا مزن هلا رالو پراص [۱] تعاس ... هقرم

 رطف شل ندو و توا دوا ر یاصوا هدد سک تم مدام قدرا

 ساپ ییزنم بوط رب بورک هینام ما هنب بولآ رلع هزع تا و کک ۱ یادغو کو
 قتلا هلج هرجا راقلشاطو رباب پراض [۳] ( راوتیکو لق ٌهیرق ) بودک هرغ نداوو

Eزادا كنفو کک كي کیا لج ردرلشلوا مج هربپ رب راک  

 یراغاب كوج وك كوجوك قاریلروغوا ندنعار وط تالو مز جا ردراو یرلهرف
 ¢ و بول وا دع هيام ج | هم راو هتسوک هیناو ات ید فرط كون ددا

 . ردرا و ی الات یلهص وصخ هحهل هقشاب كنموق هرنام

 اطهینام شا هرفک ناسا لصفرد ح

 هک ودن سس "سور ٣کود “کولا ردیاب و یرلهعاص هحقا لوا

 كك!( قوسلق) ۱۰ نوفود ةڪركنا رك رخ زا سزا

 ( وماینام موروام ) مکیدوس [ه]مدیهفردلا هطروع ]٤[ (وغوا) نودوا (ولسقا)

 []هرولاص [۷)مروماسهلو)  منجنداق مرن [«](نوطاخوشکینانیغ) مرلزوك ما
 توص اما راویراهلمهم ظاملا یلاثما كيوب هنوک كين هڪ یس یش ر وط ی شوق نج ردا

 ررو ادص یک یسهتمروتو یسورو ۳ یرلکدنا زاغآ هللا نزح 1

 ردهنوکو ی رلعب ص 1 ۱

 یعور هینام ناسل تاعب ۹
 ههل هل هل هل هل هل هل هل هل ا هسنرف هک ها ایا هخناتق 7

 ههل هل هل هل هل هن هل هل هل هل هل ۱۹] یوارووعامورام وک ادب وک ادقفل

 ههل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل [۱۳ ]یووراقبلاب[۱۲ ]هد وفرومط و [۱۱ ]راحت اط[ ۰ ۰ ]نوفیرازنو

 هل هل رکید [۱۹] یواررماخوت [۱ ۵] شب ااخ 6 وام ) 1 ا

 و [*] موغوا : ب ]۲٤ رثولکولق : ب [۳] اووا صاب : ب [۲] تعاس _ [4 : ٩
 كل . رولاط ؟ ب ]۸1 هروما- هيلو : نه [۷] اف وغ هکتن + مدي اف را 1

 : دل 1 نوفیراژ ¦ : E ك «س ]٩[ رولاض": س رو
 .هکناخا : 2 [۱ ع] یووراقیلا :ب [۱۲۳] هدن رق :ب [۱۲] را اط كف .راجم اط : ٠ب راجن ا

E 3هکروبلوروک مبسوش ] یوارماخ ]۱٦[: شباباخ : ا 3  

 عارص۰ یحنحوا هدنس هخ ہن كل رکلاب ردینک ینیدلوا هدارو در لعارص.و ردعارص+ تار 3

 [ (م) ردشازاب قرلوا یجنحوا عارص» یم درودو ی درود 1
O E رو OOD 
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 هرتعو ناو نالب هدنرلغاد قاما رارب ینآ تلا هسرارولب هره ندنمسق حور

 8۰۱۲ ۲ ۲ یما زک د رزک د رزاوم هدنزگدد ىح رل مهس [ ۱ ] بولپ یا نیتغدالوا

 1 هب و یو نوف هلو رارب ید 1 نکیعو را هرطق ر نداق الصا هدا دب

Teعد كنيرارفاک هینام یلهرشطو .رلرجما یسا یسا یک تایح بآ نرانق  
 رقواخ برد یرلسک و راک ردرالکد رایجهتقرف هدایرد رانو اما رارجما نرلناق رلهسلوب

 ww هلهنام هزشط فونک :شاظ ین هه ۰ تودک نراه توک تودنا دص

 ۳ رر و لکل رک بویکود هللا رانا هجیهاک بوک د هکک |
 یخد اردک ارز ردقو یرارتسا ناملسم الصا ةهدروو ردرلجراص یراوص
 لرفروق ندرانو یخدیرلهرفک ناتسکنرفعیج رلنسردب هل هرلربسا بویلوا یرلکجه
 ؟ادرو هحر هدنرلغاد كرلنوب نغالوا ادخ قول یندرلنو ( نیملاملابر تمکح )
 هل برد هدزو هام هرک رب هدلپ هموقو هللا نالوا ماع راکدرور لوا ندنفیدانوا لصاح

 رانج نرصح ودح بودایک نکلی ندانق رو بوق ندانق ر هرزواایردو هحوا هجوا

 رج رد شاتطو غاد بولک هسرنعاد هام ما و یراشوف نجرداب ردقلوا راسبر

 رلعادو هلب رلذالعواو تروعیرلء رفک هینام ۾ | ددعتی نواهلج بوع روک ندنروبط

 ه N نره بزدنا دم ها غا یرانجردلب هل بوشود
 ۱ بوق راشاط یربا یرباهنسراتسواو رلرغارب بویلزوط هرجایراروقج میراص یهدرلاق

 روق ا ی داش تو تولوا هرو ارا زوط یا قلا ی لماک راراق

 عی شروط شوق هتالو یریغ ید بودما شرور نرالوقو داصلابر هلا یسیئروط
 ارد هحک قرق نوک قرق کرولوا یسیثروط شوق فیطلوذیذلو زیمستیاغ راراتاص
 ۱ | ( ریدق یک لک لع هلان ) سیلک [ 4 ] ناولسروبط ایوک لاثم هدنام هلو هموق وب

 وز هدایز هدنر یرلاوق توق بولوا رور نن تباغ بوس نرلوشروط شوق روک ذم و
 ا اق اما راردما كنج هلب رابزاغ كنس هلق اوواصاب مز اباد ندنراقدلوا تسد

 ید رانو ندلجا یرلکدلیا ریساهدنرایدنک بویلروغوا نرالیا دالوا كرانوب ردهدنقاخ
 ۱ ءالوا لصاح و سلفمو ردرد یتلخهینام ٠ راردبا كنج اباد لع اووا صاب

 هع ءامقح هام هرشطلوا قایار بولوا ردکم زع رالاح ندقلجا رع رایدنک و زعرلتا هدنو

 د ریلیشالک | قولاح اهد دصقم هسرلیزای ( ت ) هلیدم كنهزه [۲] بولو : ب [۱]

 © ارا (:یواس ) یسورغود [4] ردبسانم یشزاب ا بووک )°
 ی سس :



 ی الو هسام و

 [۱]نج و نک او ردقوب یراهجابو عاب هلا قام وار ناتسکنسو رد رالکد رومعم ردق لوا
 ایرد یرلماعط یک ا بورشپ هلک زا رطق و یو رخص نرلماعط رولوا ردا

 نکو سو هدیرتساو هدمو طواطخاو [۲ | هروعابو کتو تبع و يک ںی

 قونملق توس نراتارشح یراراونج ایزد یالثم یحمولو یحاصو ۳

 هاج هلبقات یسیرجما نداووابیجو رلرطب یک ریزنخ بوجما نرابارشبودبا لوا ن

iناغا ای ناما ف راد هام جا تم الو ناسر ی ۱ ِ  

 تاعاک و, تابانو ا رایان ها هابو غاب الصا ot ناما کا

 قار وط الصا هدر ریش ر هکر دشع ود تاراخا یناهج اما زاملو ی ندنالوس#
 اتغر تعاس مرا هدنفرط ق رشم لس دوز یخ م وق سم و كابا برق روک دم ردقوف

 غاب یلەاخ زو روتلوا دع یدودح هام جا قترا لح و (احوو هبرق اش هر

 نالوا یلقارب وط راس هل رله وط یسهلمج راو یراهرفک ذک یلکتفوت زور وار رسا

 قاز وط 4 راو یک ١ قوسلق بوک !قوسلق هنراوزوا تولرعوا ور .وط ندر 3

 یزوک رودمو لشاب ویو هماقلاربصقو هدرخ هایس ( یرلولجم لاکشا د 1

 لکا یراهاب و لقالوق یر اتو یلزوک هانس و نرود و زرت پوک 2

 یراناط هجا نانحه یراردلابو هجا یرللبو ینا یرازومواو هصقیرلنو و و ی 4
 تداح تیاغ را رحیص یک ناربجو | ه] هرب هاقنداق بولوا [ع] شک نابط تا رد

 راز ردن رشنو رشجوبهذمو نند الصا.اما رلرنک ندبوسعند یخد زلنو ی ِ

 یرارب یخ رلردا فوح راهسروک نوه رهح درلن و یرادالوا و یارک هام ه

 قاطم ندنکو یک یراسال ردقوح ٹیاغیرایک اما ردقو الصا یراراجحو یرآ

 رضص هل رافایاو هکفلنام هایس هنیراشاب بوک بابسا یک فوص هایس ها یو

 یرلاداهقوج وش رقیرلدورابردکشف وت وه رحو ششو لا یر احالس را رک قراح ندنسیرد
 هدر و ناحوا ه هک ردق هن شهداسد هله یرلماعط وا رشک هلا یک واک

 یذ ناامقحو ناقح یناج بولوا یناق هنيا راو ادخ قولخم ردقه نزوم هدایردو ,

 ۰[ (م) ردوغود لس. ] اتیلاق : اسایابق : ك [۳] هیروغاب ا مچ : ب1

 هی: یی لر نا کک
 ی
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 ٠ 1 زر هلا نواه ءا ودو مالاسا TE یلاعتر هللااشنا بو دیا مالعا هز نودا

 ا يومن 6 نرایوتکم ۱ تودآ و ر ودنردوزجر نالوا زاد ا ا

 دع و رله رقک بودا هرواشم هل راساپاپو یراراتخا فت رووا زولسو هلح بولوا

 ۱ هملق هدنول رکا یرازاغ. ورک و نوتم نالوا؛رومأم هلمز د هدب ناد هد ردهزالهت هعلق
 نا ندنرافک زکد قا بولوا حتف هینام زوله هسرولوا اس هعلق نهتم ر کد هطل مض

 | درک هزع رایک دادما ناک بودبک هدنرکو رثازج و سولبدرطو سونط بولوا ناماو
 | نانا تلک نود" ه هام و ید ی زع رلهعلق مز تولوا نام ما ر وشراق

 هجو یماتب هعلق هلع وب هللا یرلهرواشم كننرارا شا میخ هدر رققت هد رلکدند رولوا
 3 اشا للعرادربس توزای ۲۲ اد رف ًادرف نراتامزا و اتام هم "تان هع هلح و نک روت نسحا

 ِ هدر هدیعلهفاسم یزمقوا ر هدنفرظ يشدو كنناهلزولینوون هدعب مدت !مالاعا هزگ دنفا

ِ 

 حسب

 1 یوروا شۇن و یهلق روععم ددع زو هدنشاب قحاووا و و رو هدر زودر

 ۱ یاو ردناریو یرجابو غاب الاحو ردبارخ یرلهاخ ددع زویح واو ردراسوحتم راذ

 ۱ اقالک هلا زولیتو ( یتنهرد ایرق ) بیرق یلزلن قوا ر ندنا راو یسهمنشجو یرطصتم
 اما ور ایک ناک اؤد راسا تاغو ودوص قوص رتدرتنا نایرخت ةدنسءژا مایک

 ۲ ك تغاشر هف شنکافالکو رذلفسا لرد وخ تباع لتا هدنعاضر هام" نشا

 ۳ [] الا برق
 ۱ یراهابوغابامار در هاخ ر رخ هنوک رر یر یه ایوک اما ردرلوا یلتمرک یرا دقم ی لا

  .ندنسهردافالکو زولم و ندا بوتا یتشا هرد ب وقح ندقانو یوصتایح تار قحاردقوب

 . تعاس هد اح سود ول كن افالکو رول وا طولحم هنسایرد وک ا بودا روع

 1 او وا تح بر

 ر لش د دیش کچ ور لاق e دبع ارم بوط لک هب ایرد

 :ur ال و و ل 5 یدارف«یدارفا ۲ هل [۷۱۰ :نشعا زیر ت 1

 ۱ ۱ بلاق : ب [ع]
 کاو وق مت
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 یمهرق زولو

 ۲۱| كر طصنم دو یدراردنا ن هت رالطاب مزود و وا رشاناماسم نوحبقح را

 بولک لام نویلم شوغ كيب زو هکر هع هیس ی ندا کن وا 6

 نالوا هده رش سدو یتح J ا بورجا بور دب مراثاک هد وربو ةا

 تولوا هدنجما ی الو اغ لا هیامو ارز راک ایاده هر دو یخد ندا اراصخ ۱

 راد رج تها ا 5 رک هع هرن ر و نر کما ورفرب بودا لاتفو برج هلا لنایع أ

 یار و نوعام یی لامل ذتتح راک راياده هس رل اهر ۹س نک وب ندن رلکدنا رسا 3

 بو ود یر راردا عج هر بوود یدرف ردرلاکد هد هدم ر الصا رلتوبو ردراو

 لک فک ی وج اا ا ی وس وم تلمهب و یوسع تیتر رلردیا تخورف هکنرف 3

 یخد نرازقو رالغوا ودنک بودبا رسا نرلررب یرارافک هینام هلحوو ردرانوعلم
 هللا اجر هراناملسم نرازق و رلرنیدبا راک بوناص هرلکنرفو هرامروا نالوا ضایاعر مزب

 قاراتصبولروعوا نرادالوا كترارر بودا ریسآ بورق نرلرر و راررو اک | 3

 هراب یا نوا ردنحتف رف یعوح كن زاةرفک زولیوو و رد رله رفک رنک هلنا كما 4 ا

 هدنفرط یرلهل وشرق مدقم نوک ر .ندزامراو هررح ز ندنفوخ اشاب ی نرلهتقرف

 هد 1 تورد ک نیلا د تما هلراهتقرف هنسادا هقوح نالوادیعب ليم قرق هرجا ایرد

 رلبلاداهقوح نرل« تو رف ود قدشراب هللا نامع لا یدمش زر نی شمراردبا ظفح

 كزولس و اما یک یخدندرلنآ اما راشمردت و او هسلک از توش لوک

 اعادو وولا رپ كرم ؟ردز :فروک رب ردا هطاحا ليم ترود کراو ینامل مظع ر

 كنرارافک دیرک تول | دادما ندرهرفک و تو الوص بوط) هدناملوب یسامعتود كېدو

 [ ٤ ]تاقوطو راعادهرقو [۳] هنیملق هدقلدوانرایصاعو یرافک هیناحو یرادلق توق اعیاد

 وو یدبا یرایکنج كدو یرهرفک دوانرا كنراغاد [ه] نک هروقو یرلغاد

 هود هدنرانک یسءاق نورق مر هراک زور سودول یزغا كامل رد هک مع نوای

 ربقف درع رقح وب ردراو یناعت هاکلزتم ر تولوا یرلامهسام ا کیا نوا رظان هتنرو

 مدا ضرع هاشاپ ىلع رادرس بوروک بسانم نسملوا اش هعلق ر هنا نامل و
 مزال تا ره رده و نذج هلوا هدلاکشا هو هدم رجه مول هديا ان هعلق ر ا هللااشنا : ا

 رج هل رات امهم u ناغجالوا لصح یرادحا وم لوق 1J] ندزو ه و نفج هل وا

 2 ك [4] هنیملف : ب . هتنملف : ك |۳] رارروج وک: ك [۲] كعتیمم ك و

 ندرهو : ك ساهنروف : ك | ه] تاقوت
Co E۱  
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 یسهمانتحایس یلچ ایلوا

 3 لار وا E هعلق ردق زویکیا ملعا هللا اما هلوا شيا راغم هحلص مکیدلاق

 ۴۳ ردشنوا نوم 4ا یراجاغا راو نوتز یفاص یشاطو یعاط هلوا روا یلهحغبو

 بودک تعاس مس هتفرط هلبق

 ۱1 ور هع رف

 دزو دام ل فا زفوص ا2ج |رذکمد وص قوص هدمور نال
 لاثم هعلق هلحو ودلام قاعوط هدنا وص نلا مدا [۲] نارو كمجا مودو ر هللا"

 ۱ وردا ددع زویکیا ویلهلق ددع یللازو یلوروا یشاط ناغایفو مک اتسرک راک
 3 فا یلاس و یناوهو بآ زدراموا هاو غاب يا زا لاح و زافج یرآرفاک"

 | یادعو یتلخ اما رارولوا تسر قشاع و نرش تیاف یرلهوبحمو بوح هلا
 ۱ ام یر a oul یاردنولارتشا

 1 زولس و مظع هب رف

 یدا دشیسهلجو یللازامو ییهلق رک راکو براص لاثم هملقددع كي مقا و هباپرد بل

 دما ذدع كم چ وا هله ندرلهاخ ددع كيبوب ردرلوا لو روا RE یاس

 بولوا یلحاص یک گاف ی-هلج کودراناکرزاب باغ یتاخ راقبح یراهرفگ ی هتقرغ
 یراتفلازورو بش د ارز ررک هقاش روطرط هینوطالفا یک یسهقشاش كنرف ایس یغوج

 ؟وقنارب یزعرق بوک سف یزعرق یرلادعام ردها كنجر كنرفهلج یرلارشو میو
E۱ یدنول رازج بوک یلپ رعاب یهود یی یسمرفو  

 ۱ و رانادسفو یردسال نا ردلکد یک یرلتروع هسام راس یرلتروعو را

 ۲ :رف ییاراد و اخحاکو یابرزو بيشو اسد بولوا قرض هووزو رزو هوحم هل راو

 ۱ 5رابرف ضمب بولوا [۳] یلەضبق یلشاط نو اقا رک ی راجو ابكنرفو یرلنادسف
Eرا < یرانوسزو یرلجاءا تونو یراچغلو عاب رک راه ندساط نوتلاو  

 آو یراوق بانو باو یراوص تایح باو ردقافآ روہشم تیاغ ]٤[ یلینا بولوا
 رولوا یرلنابهر یللا زو هدنحما راو یمظع رطصنم ر بولوا فیلعا تیاغ یماوه. و

 |موتسرخ بودبا تیاغر رفاو هربقح بودا ظح ردقناهج ندزمکیدهعا ر رح هجارخ

 یا 3« نم 121 لەت ۲6 زار : ب [۳1 ورته ق ز 1۷1
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 دنا و یئاتسو د عابو 9و طصتم يا و یوا لاثم هعلق ییتمهرمل کک

 .تعاس ر هب هلق فرط هنس ندا رد 5 لزادنا لنف و یی زویحواو یلراسهمشح اش

 بودک هدیراس <

 راصح ضف و 4 ا رف

 هلفرر هد وا سه و رومعم و نم یتمهر ؟ ددع زو نارد و رصقوردش ا ۳

 كنج زور و بش ؟ردرامصخ یوک یوک هراز ىر اک ا ارز ردوی

 7 براص ه اغل اةباع تولوا یرلکلد لاغزام هدي رل هاق E هدی را وا نوجکنا زار

 یم راقبح ل لار رمد اما ردرا ویخد یرلد دعم صد ا رلعاد و رارا د راصح صد هلیغاموا %

 روصام ناطلس یهاشداب تب رغم راو ید هیباق هدع دقنامز مدنعاد دم لواو و ِ

 رام هعلق و رنک ی رد ایاک [۱ |یرارا شساسا الاحردشعا مدمم ذو ندنلا لارو هطنای

 نادوبف اشاب یک جلق هدنحراب . ۰و اس نک راررود تو وا یرصتم هس ره ا تو

 رک ددع كم نوا قذیراقک هسام تاک وډزا ءا ند دک ا 4ح 9۷
heaتری +.  

 زادبا كنفو ددع زو شل دک رک ووی ا ردشعا م ده احح نسەعلق بوذا

 س دراو یریرفا داو تیغ ارز یداملوا رب رحمت یراوا بوق رز اهر

 [۳)هلو و نولقو هبنوط 1 روهامهد رصع عیار ناخ دامناطلسب هدنګ وات ۱۰۳۷ هنس

 نلاس بودا تراغو بہ بوروا ییراتالو هیناساو هلحبحو [ ] سنع و 0
 كيه بودنامزهنم یرافک هینامو ییاشاب لیلخهجوف نادوف نلکهنمروو 4 هیناموب ن

 سد هرزوا رلاق ڼاغي ناغي یرلکک الس كنازغ یراکد رک ندحیاق یالسا ر ی
 هللادابغ قوح نامزوا ندمالبسا لها رطپ بولوا لام رب لاعاب هدنب رق یس رق ها ۱

 تعاسمر هتفرطهلق هسندنا ردراو رنک فو رداهم هه وات ین راشمرق ني

 زا بویمرو و کما زر حن یخد رانون نا زعولعم قۇدا هاخ راذقم ه
REهلو و هرولف : لا. هلو هرولف : ك [۳] روا < ب [۷۱ یراراا یتا +  

 للونوتارف .: ار نم [0] رفق ا 2
NS 



 یمهمانتحایس :یلح الوا

 ۱] اج هبرق

 ۲ یرلاق كنناملو رولا یکهرا زوراو ینامل فیطلو بيرق لزم قووارب هبایرد بل
 ۱ وشرق هسودول لیمر نوا ردرظات هسودول یزعا كنامل راقبح راوص تانحبا رت هاش د

 | یرفاک كدنو اما ردرلوا یلتمهرک ردق یللا قرق یسهرق احالپ روک دمو ردیسهعلق نورق
 ۰ یدیا راج هتقرف هلج و ردرلاقتع تیاف یرلهرفک هما كم تراجت بودا ارشو عيب هلأ

 ٠ اک بوراو هتناتسکنرف زونجو هتلوو هیاسا بودا تخورف نراهتفرف هله دی
 1 هیرف ) تون ا یلزبم كنفو ر هبحالپو و رذگلاع زارنا نفت ردق زوشب قاحا

  یخد کوب [۳]( اداقنال ةيرق ) هدرب یلزنم قوارب هدندیقرش كنواو ( [۲] یراقوطق
 وتو و  nنویس BS ti 4 u تودیک هسا راقلب راض هنفرط لامش دعب لزم قوار

 1 | 4] نیچمر هر
 1 كنيرلهعلقنرا واو نورفو نوتم مزهلا قالوانش هایرد را رقهراب ترود روک ذمو

  .دزود یره ردراشمآ رلبوک رومعم بونق نقب هنیرار رب ندنفوخ_ یرایزاغ ,یجهتقرف
 3 ودراس وحنم هناخ ال دما نسهلقو یللاغزام لاثمهعلق یز ه عردراوا یلتمهرک ددع رشللا و

  .هدنراهرا الصا 6ردرلاشم هنیرلرب ریو ردشع ود یناهج یراهجابوغاب كرلارق هراپ ترودو

 ِا انا هجو ردشغا نیز یراشاطو یراعاط یرلرجاو نوتبز باح, ردقوب یراقلارا

 ۲ تشورف هنیراپک كنرفدلح یدیلپودیمالپ نالوا لصاح هد رلعادو ردراو یرلویق تایح
 3 راقح یر رج یلکنفوت ددع كی ییا هله نډرلارق ددع ترودوو ر لرد | راک بودا

 ۲۰ قلا یخد :نزلکنفو ندرللا هل كرل رفاکو ب هلا بعل ر اما یدلوا عیطم یرابوک

 ۳ برق هقرط هلق تعاس رب ورکورقوب ندنا ناهم ابو نیعمایو نیمآ [۵] یدلوا سیم
۲ ۳۱۱) o) 

 ۲ تاخبا و یراهابوغاب راویراهرفک یلکنفزوو یلوازو هدنکناغاد یلاقنلایرب
 3 بودک تعاسقوج وب رب هنفرط بر هنبو ردب وکك وچ وک ف بطل یسا و هو بآ رولکن دالبب یر وص

 E كا . نیجنو ٠ب [41 اذاقل : دل [۳] یراقوطق : س [۲) هجالپ : پ [۱]
 3 . راو راووآ : ب ]٦[ [ (م) رملءهزود هسرونوقوا هيد ( یدهلوا ) نىم ] هلوا : ك []

۳ FN 



 یبهبرق اتشردرآ و
 4 بس 9

 زاد كنفوت یحاص هتقرف رادما ددع زویشپ كب هدهرق و و یدرارالقص ندز اما ۰
 روہشم تیاغ یرارطصنم زوطصار ییزنم قوا رب هقرش بناج ندا ردراو یره رفک 1

 هراهدنورومدننآ کراو ساوسو سانخ سیسق سوحنم یاپاپ یرادقم زو ردعنصم یک |
 ست راو اھ كوحو ر هدر ىلا 3 هدنل | زوطصار و و ردلودم یراماعط 1 |

 جوا بودک تعاس كرب ې وا هقرط قرت ندنا ردنام ورک رافص 43 وا ٩

 بولا هاک و بوقح رار هام

0 .4 1 ۱۱ 

 ردزلوایلوتروا تمهربک انب رک راکلاثم هملق ددع كيب هلج ردرلیوک هلحم ددع شش.

 وص كنراوا هلحو راویرلر طصنم ددع چ واو یرهسنک ددع قرق رک و ریفص ها و

 رداسح یرا هاب و عاب و یرلکلد لاغزام لاثم هلق رظان ءراقافوص هل و یرلح راص

 یهشا هدایز ادلج راقیج یراهرفک زادنا كفو رادما ددع زوشب كس ا هل و ۹

 یراهرفک نادومق نامان [۳] یک ارت و یک ایرک و یک ارتفل و یک الاهم و [۳] یدافارا م
 هل نتبالو هيام و" یدراشعوقروق هل هل راهتقرف رنو یژوکد قآ مکیدبا راو

 یزدی نما نالوارسا امدقم نوناص هطلام ن اهتفرف یادش راک لا یدزاشم وروق

 و زدقوح بولوا یراهراح الاس یزانوناخ ناملسم اما" راغعاص زانا رف بو و 8

 هام ینه ندرلنوعلمو هدا صالخ ها تمظع هدیرلذ | نوع یادخ زامراقبح نت ر

 هدرانیام و راردموق [4] یحهتح و میحش و ردا هله ارز راردیا فوخ یرلرافک ح

 توذک تعاس ر هنفرط قرش هن نکا درام رنک رکا تک تاشح تا

 [۵] اساطص ات هبرف ۱
 لج ردارق یلاوو نیهاشو یلاق نجلا یسهمبرا بناج شلوا عقاو هرجا هردو

 ردنوک رومعم لوروا توک هل ل یلریحاو نوتزو ینانج همدح : یرادقم زویحوا

 هلو ردیوک قوچ یسهوبحمو بوبحم نیربش یلراکیب یلوص قانیق تایحبآ بیاحرب اما

 یرللا كنیرهرفک زوطصار یخد رانو راقح یرله هرفک یلکقوت ددع زو ترود

 بونا هنیمزرعق هاکو هالعا ةورذ هاک تعاس قوحور هنساح سودولندنا راردهدن وات

 اار جد ۰س [۳] یداقاراب ۰ س ۲ ] اتشودرآ : ب . اتش وو درا lC ك س [۱ ]

 ناطصاق ط . اینالطصاق : ك [ه] رادهثج : ك [4] یارل : ب

Eدصح ۵ ۹  



 اووا نن

 ۱ ردیرط قرش ییفرط لوص كنداو و ردقجاووا لوحوک ر یلەچتاب و یلغاب رب
 1 نشا هرزوا الا ۳

 ]۱[ یتمل برف

 ۱ ردراحراص هدراایق هرشط و هدراوا هلح یراوص اما ردبوک یلجاب و غاب یقاص
 ِ یلکنفوت ددع زویحوا اما ردرلسوحنم راد یو روا تففوک یکی راک ددج زو هل و

 3 بودیک هلبرانک ایرد تعاس من هقرش بناج هنب ندنآ  راقیج یراهرفک

 زوط صار, هر زج

 ۳ ووا ءربزج لصاح ی یقلعاط یفاص ردقجادا لوچوک رب ردباهطاحا لیم شپ

 ۱ یرهسلک نارو ددع چوآ قاحلا هدنجما راو کجهملق لوحوک رب هدنجوا یاح زدی

 1 كنبرلیوک فرطل وا ارز ردقوج یراجنراص اما ردنایاع یر یراهناخ ادعام شلاق

 3 هدنس وش رق مدهام هک ردلوا یار و بیل ررالوص بوزک هدهر زجوب ود ت

 ۰ یرایلاها بودبا بارخ هقیب هقای ةربزج ون هلی راهتقرف یرابزاغ یسهملق نورق نالوا
 . دارولوا نک اس بودبا رام یزوطصارب ٌهيرق هرزواغاد نایر بوجاقهراغاد تعاسرب

 ۱ 1 بول وا هل رف رومعم ر یلاثم نانح عاب لراس همشح باسح و یلوص تایح با 2ٍ الح

 3 رداسضح یراناتسو بشم و راهحاب و غاب ارس هدنسینشا یرلفایا داراهمشح

 ۱ 1 گردروا لاثم هعلق لتمهرک ددع زونحوا و ردر ازف حرف ر فیطل یساوه و با و

 . کردمردلاق اق همسک ی رافاقوص هلج راو یرالاغزام كنفوت بولوارظان هنیراربرب هناخ یه
 ۱ 1 لادح و كتح اعاد هلن رهرفک كرلارق یربع یتلخ و ردشمنشود هراب كب ندیردق

 0 1 و نوعلم زعد لب نا هطلام هن کرد رلنوملم [۲] راز ردا لاتف و برح و

 ۲ دنن و رسا تورو الیواو هد تما عن هدایرد و هدهرف ارز ردموف دشا ندر زیخ

 ۱ ِ و یراوزف هروک و نرللایاو لها دمت تما كم هح [۳) ردراسدق ر ردا رب ز

 ۳ راو یرارق دمخ تما هت هدنرافرصت هنن الا و " یدراودما فرصت یرازق هو

o و 
E اب a E 



 یک

 ددع زویشب كناحیحع و و رولوا یرلتروع هسنارک تسر قشاع تیاغ و ردرومشم و"
A e ۳ ۹ ۳۹ ۰ 2 . 39 

8 ۰ ۰ ۰ 

 یرطصنم رب ردیوک نربشو نص و رومعم تباع راقیح یراهرمگ زاسهش زادیا ثنفو

 رلعاد 5 E و هنف رط قرش نانا ردل ودسم یرلتمعل د راه و و ۱ GE راو ِ

 توشا رلهوک ناتسلکتخ و ناتسکنس 9 ۱

 ۱۲۱ اس هو سوراو

 هدنناذدح ]٤[ ردکمرد وق كعد [۳]ایداق هور ناسل هلبعالوا هدر روقچ ر
 رلهنوبحم و بوح ۍرلهغابو غاب هاهو یراراسهمشح لالز با و را ویراءامهاخ تاح با ا
 ردراوىراەزەك یلکنفوت ددعزوسشب هاو و ردرل وا لاثم هعاق یلتم هرب ددعزویکیا هل و رد اس 1

 ی

13 1 9 

 بودک هرجا رلهرد یلقاشاطب هد تع اس رز 49 رس۹ لدی اردراویراکجهسنک ك جوک ددعید و

 اولادنا رق شوراو 1 ا

 هڪ بولوا عفاو هدمظع عالم دناب مس م 39 ۱ ماب عالي بیا ا

 و نوبق زواجتم ندکم زو هدنسالپ بودا نایرج یراوص ِتاح ۳۳ و 1
 چ نزاغو ( [ه] اداغنال ) هلامث تعا رب ندا . ردالس ماکو ی ۱

 . هینام هتشا هلوا زاغو براص یک .یرازاغو [+لهوزژ دوخاپ هروقا هدناتسپرع رکم نم ٤
 اداغنال و . راروق وشرف هامع 1 بوایاد هرازاغوب و یرلکدنا ناصع كنبرارافک ۱

 هعلع بودک هقرش د تعاس قوحو کیا بوک هلا انعو مر تقشم كم زو ندنزافوب ِ

 هعلق نا رکا بو ود نازک نعاس ۱۰ هع بناج هنس ندا بوسراو رج د 3

 لدلک تمالس بودا ر رح هلح یراشوراو مف طا هطنرض هداږوب بوک هیلعنرض

 برغل یرعاد لاف ناپ تعاس ۲۷1 تعمیم - بناج هپ ندا |

eSاوا  
ùهاو 0  

 قافوآ اما ربلکشم قائانب رور او ناب هایس یرارانک رولآ یراک هوا ۰ 3

 بوشآ يراغاد لاق تعاس رب نمنا رردقوب يوس نکل ردي فايا _ت
 وانت :س ا ك اا 2 س« ي..اظیب: ط« دل الا ۲۲

 اذا : 2 ء اداقنال : ب [] 0 یدیللوا ( رعد ویق كعد اغ رلود افس ) هسلقاب ِِ

 تعاس ٤ : 2 [۷] ردزسهطق یسهخسن س . هوز : ب . هوار : 2 [1] آ

ONE a 



 یسهمنتحایس یلج ابلوا
 ۱۳۲ اب اس 0 بیتی ورك“ قرارا شال نالوا داها
 b م رباقمالاح یلح یرلکدنا نفد یدم تما نالوا رسا مز و كدنا یملسم هاکدسم

 یرالو قاحهقبح بونا ههعلق و یدنل وا نیل دودح بوکج راو د هت رلفارطا تودنا

 لاو راهب رع بوردتک* یراق هلا اغ و هزاروخارح ۲ هرلایار و ایاعر هلم

 باسخی و رلیوط زعلاب ددع ۰... هدهلق نورد بولواراها رهاش قاحاقیح رلپوط ره
 راهاخ هبجو هن ربهطت ر الوب ربقح بویق راتامزا ولو تامهم راشو رلحالس تالا و زلهناخهچ

 یر ره ؟راو یرلمیطع شوراو یخد ددع شپ هدنسفشا كنهعلقو و مدنا رشانم هغموق

 بو بوخ یدلانب و یرلاوه و با" لناتسلک ناتسلخت و یناتسو و غاب از هن وک رر

 1 اما زاملوا رحم هللا راملق و ریست هلبا رالبد بولوا یرلناوج بوغم رله وی و
 كن e زویچوا ]١[ ( یسوبناق ٌهیرق شوراو) هدربدیب یلزنم قوارب ینشا ندهعلق

 رطصنم کیاو راو یراوا یناتحو یان رک راک لاثم هعلق نناتسو كسشمو ییمرا غاب و

 هل كمالسا یودروا راو یراویق وص تایح با ددع شعب و یراهسنک ددع یدب و
 1 شا كم هڪ هب هعاق نږلګ وب ییشق وانا زاب یوسراح مطع ب نودا تکم هدلح و

 ات ىرلە تک هلی ثنفو ددع كي كشوراو و ندرت ل وص تاتح 1 کوب

 رورو هکر علق هللا زکر یدنو یأر هلزس » کرایدلیا لتق نرتساپپ یدنک راهرفک وب
 3 كم نوا هنحما بودا اهقهق نسهعلق هتشا ر قد مش نسکی هد زرلا ندر الا هت

 by 7 كم یللا هدتلا هلق الحو ردلاحم ردنا لاحم قانآ ندللا كلرت ٌهملقو ید رب بونق

 ا لتق زارفاک و قږارایتخا هرفک ییحاس زوس ها ود «رابدزنکی رکسع
 ۲ ایسع لماک یا ترود هحشلوا ماع هملق ندنزاقدلوا نسل موق ند ین نوعلم

 5 مظعر بوروقیرارازاب ندهاکرخو همیخو رارازابیوشراجو راوا هدش وراووب
 شا شوقو ندشوراوو و یدرونلو تمیق رلایشا تمیق یذ یی هک ی دلوا مالسا

۱ 

 نت
 بودد هاب ار براص هدتعاس قوحو ر

 [۲] ( اجبجاق 4رق شوراو )

 رب کر کددع وام رم غابفیطل یماوه و یلوص قانباقتایح با رب هدننمادغادپراصرب

 5 ینوتسزو یلهزوک اچیچاف هدنت ال و هسام ردرلوا لاثم هعلق یو روا تمهرک ویلا

 اسشاف : 4 س ۷1 7
 نو هجا



 یسلدیا ات ندیکی هلبهده كتسهعلق هطنرض
 سس -

 اماج راو روا یلوتروا ناغایق و نتمهرک ددع زویشب تافردنا تاق هرجا هملق و ِ

 یر بولا هلیلام ودنک ندرلهرفک یضعب اشاپ ىلع یراواو راو ران« تخرو
 یرهش بودراقبح هرشط یخد نرازادم هشال نالوا هد رثهبنک بووق ء .دشط نیهماق

 J] یا هدنساب ر وا هعلق كرل هسنک ددع ید هلو [۱] بودا یهاط ندنک رم تان وام

 الطم هلا نوتلا هرزوا یرلهرانمو یراباق بور دا انب رونمعماج نوما هاشداپ ولتد ِ
 ودنک اغاپ لع یخد نر بودا یعماح مظعا ردص یخد نر بور دنا نزم هباراملق

 بودما یتولخ هاقناخ رب ربقح بودبا اشنا دجسم رب یدنفا ایرک ز بودا عماج هتمات

 اشیلعر و ماجر و یسهیکت اشاپ یلعر و بتکم ییاو هسردمر نوچما ناطلس هدلاو
 بولوا رلادوا [۳] ددع نواو ینارس یدنفا ایرک ز و ییارس اغا دما یحاحرب و یا 3

 ,یموشراج یدنفا اپرک ز هل بولوا راناکد ددع یللا [ه] هرشط [] ر اچ یا

 هعلف بودا ی فقو توردیاراناکد ددع چ وا ید روقح و یدنلوا فقو هبدح 3

 .ندنراجتراص وص یربم بوللوا اشنا راترامع هت وکر هح یخد و مدنا یا نرادزد ۱

 هل هعلقو و ردهدافلوا اس رلیش هڪ و ردررقم یراګراصوص رر هدوایه هک !دعام 0

 ,یسهیاط هناخ جرک یهدنفرط هلق اما ردراهیباط یوقو نیتم ددع ددعزوقط رادام اراد |
 ر اوك. یر سه مکیدنلوا انس هیاط ددع ترود هفرط لوا هللا قالوا هل وح هل با 3

 تناحو ردوف كحوک بولوا ی هلاش بناح ید یموقر كي هعاق ون ردرلاهقهقد

 ور یر سه ؟راو یرامظع شوراو ددع ترود لاثم مر جراح ندهعلق هدنسهیرا

 رشللا و رقرق و یرلرطصنم ددع رشتلا رشل هد رب سه م ددراهلحم ووبمم لا ته

 .لا یرانک ۱ یعیج و ردزامام عاب یراعاب هدرلعار و غاد یییج بولوا یرلناکد ددع"

 بویشط قاروط یراریسا دمح تما هرزوارلابق نمای هل بولک | [1]نک | هلیس
 بوک | قوبملق و هبع هتراهلراطو یرلغاب بودا رامیظع دس هرجا راهجناب و راغاب یل |
 وص هلم هاب رپد و یار + كربقح و یرانادز دم تما بولوا حتف رایدو ادخ دم راو |

 زب هروک هنیراقددشط قار وط ہرادمع تما رارامک میم ادخ دمح بولوا یراجترام 1

 .یرلاسنک هلح بودا انس 7۶ راغابو هملق نودشط قار وطو شاط ان ید

 وبشا [4] ددع نوا : ط « ك « س [۳] یک هدنسانروا :س [۲] بوریدتبا : 4 [۱]"
 وبشا [*] (م) ردیللوا (.هربص ک هرص ر)یسورغود [۵] ردقو هدنرهخسن ط «كا یسهلک (رب)
 ردقو هدنسهخس ك e نک ) 7

 س ۵ 4٩ ۳ تسس 1

 ۲۸ -- یمانحایس یلج الوا



  برض راه رط هنیرللبط ییرخ rg ندر ید بولوا تخادنا رایوط ملبای رو

 ۱ كبا کیا ۱۰۸۱ :هنس یدلوا طفل [۱].( هللا ظفحیح ) یخ را ساسا كنهعلق بونلوا

 ی  نیکنروک سلق بوک بولوا مکحتسو نتتمو نیربشو رومعم هعلقر اددح هعاقوب هدنحا

 ( رکید د زم رات ) یدا وا

 . ["]نیکنهوک عاق [۲ ]یدیسو یدب دهنمسا نخ زات یمسا یدروص توقلاق یر هنایلوا
 3 ۳ و اس

 ۱ لکشردراو یهجو هسلنسد ,ناکن هلیغلوا مقا و هرزوا دنلب رس یالاب هوک و هققایف

 ۲ بولوا راوتسا راوند یدادش ر کردشهلوا اشنا هعالوط هلامث ًادلق بولوا مقاو یمداب

 ح ووا یلاع یتشرا رامعم ییا نوا ]٤[ ن دقوا ودعتسبا و ,یتش زا , رامعم؛ترود له
 ح لی یسهعبرا تناح ارز ردقو یقدنخ اما منم شع كس ل ماک یعرج وادام اد

 ۱ ادا ربقح بولوا رطان هاج لامشیرب راو یراونق تاق ییا هلو ردرلایق موروح وا

  تماغ ادا ردراشموق ملن ود یسوق ناذا الح کردوبق مکیدنا توالت یدمت ناذا

 : : هوزوایم الع هبتع كنوبقو نارد ید یسوقحتف ندن رلکدوک, ندوقو ههعلقو نیسم

 ۰ ردو را ) مخیدزای هلا یدروجالو نوتلا بوزاق همم رح هرهقج

 [۷ ]نیما نما بزلوا TG El ةلقو بوس اشاب لع [ ٥ ]هلبقح نوع ۱

 ۱ ]۸[  نما ندادعا ینصح و هیلیا ,یاعت قح غرا یدد لا اعد رخ الوا

 ۱:۸ ۰۱ هنس

 وسوغود نوچکنوا ردقلا هتقیقح هکر وديا ا ۸۲) ییکرت (هللاظیقح ی) یهدارو []
 ِ کد نوجا غ را وا هکنوج ردورغود ( هللا ظیفحی ) کهدیراقوب طقف رديللوا ( هللاظیفحیز )
 ۳ ( هللا ظفح یاه ( دوخاب ( هللاظطقح یه ) هدكن وا هیفامع» ردشمللیوس نوجا یمانعم

  ردشیلک اید (.ادیش.) یو دتتس هلن ك 6 ء دیس ) مک ماتم pl) 1 )م( ردنکم

 | (ردیش) .رورتسوک (۱۰۸۱) یيکرت ge ږد )کو دیللوا یش ) اود
 هوك ةملق.) و ,شمللیو-- لیتر وص ریسفت اینا .ماچا الوا ارج بویلوا زسانعم هداروب یسهلک

 .Ci .[4] (م) ردناصق ,رب یبمهلدیا لوبق كلدب هدکرت و . رولوا سلوا لدب (
  (نیتمو نما) یورغود [۷] نکیا نامی : ك ]٩[ هلبا قح : 7 [ه1 (م) ردللوا ( ّطاح

e۳ ریو هد یس هیمعت هدنفرط تسوا رو دی آ )۱ ۷۲) هسریلیدبا تاسح عارص-و 1۸۱ (م)  

 8 gt زوقط = زقط )هنر كن سهلک ( ربح ( کە دعارصم ېجنحوا نوچکن وا

 ۱ (م) رولوا ما هدک دلدبا هوالعو رلیشالکا یعهدیآ هوالع ٩ هرات نام
 دی

۱ 

۱ 

۱ 



 یحتف كن هطن رض

 ندفرطیم كرافك بومراخا زر مرادك اخ رافک ن دنفرظیه. توقا 0

 E او هرزوارل د نادد لادح و ثاحالب رارف جرود زافک دن رک د لک نر 1

 دج هدقدلژا حتف هملق توكيد نرلقارب ناما ضای بود ءناععلا رک سعد کیا

 توالت ییدمت ناذا ادا هرزوا یسوق هماق بولوا جاق لاد ادتا تک دع و ادخ

 کهدهرشط هلیاناما رافکم يج بولود هبهماق تانغهلج بولوا رسم هرتگ دیعوپ كما

 [۱] هتنرضیاونخ رات یدب دیه اب بودی اهآ اعد یدنا بونلو هدنچا حتف و ایلوا

 نالا هب هم الا رسا تالام بولوا حتف هندتم راصح بعص ر هلو اا ادخ دم

 یهروم ۲ یاضف یی هلی هاب ا زوبحوا بول وا هممص هنعاحینسه رس نه بوئلوا زر

۱ 

۳ 

 ,لاد و وقد ا 4 س د ناخ دا ص ناطاس نامزاما یدنل وا هود رص هب یدنفا اینک رب 3

 نراود هواو ریصتج ودعم تاقرب E1 هطبرصو یر ل رفاک هر :اموب ندنفوخ اشاب ىلع جلف

 ندنعودلوا مدهم اجاح هللا ماياروم اما رلشعا هرزوا تمسو یخد بور وچ ندهرمشط "
 هل بورشوا ههءلق و یلاثم ارد رکسع [ع] لوقعلایوذ اما ىلع لنت رادع نا 1
 ول هلا [6] يلاحو اتو راج ددع كم یبا هلو طاغرا كين ییا نوا بو کک ۱

 نکا تودمز ک را علاطو یعاس دعسربتح درع وب تک ترتشاس هبا اددحم و ٍ

 فداصم هنومیم تعاس ماع بولوا هدامآ هللا راحرکو شاط هدنرللا رللامع هل هدنافوا |
 هج هدحدوق هنساسا هعلق یراجرک و شاط یهدلا بود ( هللاظیفحیح ) هدقدلوا _
 بوعار هرالع [1] یرابشح ربخ یاراخ كنس نالوا هدنرالا یخد رلاسو لامع و داتسا ۱
 راکنفوت مایا کز بولوا هتسوم هحوا هللاهللا یادص بورتک ید كنالک ےک رب ر 1

 ندنبک رب ( هتنرخ یاو ) غارات هدعارصم و ] . طرف رو و هطن رظ : ب [۱]

 یسورغود ردشبلک اب هلکوب هک كعء د .رودا (۱ ؛ ه ه) یسهلک ( 7 نکلاب کولا قح هقیح 1

 رودبا (۱۰۸۱) مات ( هطنرض یاو ) هروک اکو هکرد ( هطنرض ) یک ییدلوا هدنسهخس نس أ

 هدنزو هکر دعمل هکر ح هدننزوآ (هطیضم) هدنصهخس س « هدننزو ( هدیرد ) ةدنسهخسش 3 هلکوب ً

 یسورغود [۳] یصن» یماضق : 3 ۲۲ ] [ردمزال قلوا ورغود و هيلع ءان .رودیا باجا یو ا

 هسرولووق هنلکش ( لقعیذ ) لتم ] ردم : دك ]٤[ (م) ردیللوا ( یهطنرض = طرف و ) _

 یسورغود ] یرابٹ>وریج : ك ]٦[ (م) ردیللوا ( لامع ) یسورغود [۰] [ (م) رولورغود "
 [ (م) ردنکمم قلوا ( یرلتعخو سبج ) "

 بس ۵٩۱ تست



  یمهمانتحایس ياح ایلوا
— 

 ۴ راداشا هوک و رامک .مالسا رک ابع اما هدمتک بوشود هننرکوا كمالسا
 _س حالسر ماسسا کا یه بود رولوا ر رحینم هرب وص كون اا بویما

 ۴ لوز یناص بودا شورو ورقو شقو تعاس مع هلا شور هتسها بولوا
 كرهدا روع هرجا راتارومعم مرا

 زولود 4 رق

 ۱3دعزویجوا هرزوا هتشپ ترص پراسرب ردیسهلحم رب ندننام كنسهلق هطیرص یخد وب

 عزو زکس كيب هلج راو یرلوا لاهملق یلکلد لاغزامو یلوتروا ناغایقو تمهرک

 1 هلج و هباشاپ بولوا داقنم و میطم ید رلنو هل راو یراهرفک زادنا كنفوت

 او رادرفک هلج همالسا رک اسعو بوزو راءرفاو یایاده بودیا رامیظع تفایض
 1 را هلراط هو رانوتزو رلعاب تعاس م ورفو شوقو «فرش بناحهنب ندا هر

 بودک هرج

 ۳1 هطا رص راوت-ا راصخ یل هام هماق داک ءرصام فاصوا نارد

 دن uz هروم هلل داعس تاذلاب د ناخ دیک ناطاس حتفلا وبا هدنځګ راب ... هنس

 قاشا دوج هجوق هدنرلکدنا حتف یراهنیتم عالق هجو یسهملق هرتسنمو یسهملق سدزوک

 .E ١ بودبا مدہم نرارب اجماج هدک دنا حتف هطیرص هعلق و ںودہا مظعمرادرس

 ۱ زات رف هلکساو ید و هدعل اما رارولوا داقنمو عیطم 6 رای فکر

 أ رد ممر و ربمعتیخد نسهعلق هطارص و بودبا ناینطو نایصع یرارافک ها قلوا
 اب ك هع و رز درسا یرادم تما كيب زون هڪ هحینلک هنآ و هدرحو هدر

 اب نارح یراعالفو تاصقو أ ارق هراب كيب هڪ بودا ریخست هضقو ذخا کک

 راق قلبراصو مالسا رک اسع هله بوراو رامظعمرادرس هترارزوا هرکه یدراشعا

 11 له هدنځ رات ... هنس هرکر اصوضخ یدرارارق ید تما بولوا مزپنم هدنراهرا

 رس نسا ی لاس ۱۰۸۱ هنسو ادخ دهاماردشمال روق ناحبولوا مزمم هدو اشابنالسرا

 ۱ اإ ىلع رادرس تسد هدرا هعفد و هدنللود ناخ مهار نا عبار ناخ دمع ناطلس

 ود ناما ء ارام خلف نورد بودا هرصاح هلبآ مالسا رک اسع هددحاونآ علق وب

 (م) رد ( هطنرض ) ی-ویغود ۱۱ ]
A E N E 



 ینامت هطنرض

 هطن رض نام لاک دا فصورد

 بولوا رظا هدداح نورق هعاق هدنفرط فرغ ینغا ؟ردناه ر ندسارع نوع ۱

 ندرازور ید را بوانق ندراقیراوص تاح ا زویکی
 وراقو یخد یوص تایح بآ ر و روتقود فلاح تباغ یراکزور زب دلب اما ردنامل نیما

 ردهحروشلپسراقخ وصر ندرلاق ک هدنف رط لاش كناملو ردقانیققجازا رلک ندنراغ

 لهاو التم ... هللا ران ویلاقو راهتقرف نکو هلح هدنمسوم EE هرک و ۰

 بودیا رال یناتحت ہرک یمرکی شب نوا بوجما ندوص لوا بولک هرفک [۱] زر
 [۷)یرلطالخا یرغویمغلبو ادوس ارفض هلح ندرت للع نالوا ا و٩
 ییوصو راهرفک ندنراهتقرفیرکسع نورقو نوتم نکل ردبا كاب نجما كمدا بوروت

 اا بوزتک رس هاخنکترف ها ندوص و هلا راف نت هاب نو و
 كقلطم ےکح ار زردالعا ندئ رش مکح هکردوص عفا لپسم فو ومش تی رار

 هدو امدقم نکشماث کم هل رکسع ال هدناعلوب راکماک یاشاب ردش رش ینردق ِ

 یللابو نراوا و نوتسع و جیموله و نورقو نوتم هلو هر ع هل نما ود نالاق
 بولک هدادما حالس رب هللرکسع هلج یراتقرف هزومر و هروامایو یتخم هنباو هردآپ

 تحادنا رکنل هننامل هطنرض بودبا یرانامداش رلکنفوت و پوط ملیاب رجوا هرک چ :

 بودیک تعاسر ورق شوقو ندا یدلوا تمینعماللسا یودروا [۳)مدنراقدصب واوا
 ا

 ا هب رو

 e ۱ قو زو هحب هاشاپ ا راتفاض ۳ 9 تعاطا هه 7

 2 هداس د و راياده ییلثم كباو راشاقو زوج ناو

 طالحا وا نعلم )ترور 1 1

 ورغود هسرولوا ( هدنرلفدطب ) هروک هتتم ] هدنرظدتاب : ك [۳] یرلهدساک تالضق و هدس#
 .قولتود ناولا ناولاو زو هع : 1[ ()

E E RE 8 



٤ 
_ 

۳ 
۱9 3 

۳ 

 و هرزواقمراو هللا رکسع 7 مکیداک ربخ نداشاپ هللادع لوزعم ندهروم

 لس راهرفک هسام ها یک كنس رفص هام ۱۰۸۱ هئس یدلک رابوتکم و ود

  ك شوخو اقص نس عاطاس » رایدتنا راو هاشاب بولک یرارابتخاو یراوط بوش

 رندنامز مح كدبا رظتنم هنسهلک هلئداعس كعاطلس هللا زعاسناو لایعو دالوا

 یرار پرصشمهمْ ندنرالویوشهمصاب یغایا مالسا رب کردلب زویکیا هینام تیالوو
 ا [۱] شما ریهطت نوجما رورصو روبع هلتداس مناطلس یرلاوب رک رلپوط ز٤ لا
 د اطلس نوک یستربا بودبا روبع ندزم لاو هلاب بولک رلاخا یا نوای بودا
 اپ رتا سون نمز بوید «كروب فیرم ےل تولک هات داعس هلا نم هعلق هطن رص

 ر هتک از یخد یر راتخا و بودا راماعناو ناسحا هرانو یخد راکماک

 ترم و نیم حالس ر ددع ك شو رکسع قارب نوا هلبا اغا دمحا یان اوشا

 ترا ویت یرلیا یخان هلیهاشداپخ وط [۲] هل نراهرفک هیئام هجوق یضعب بویلیا

 ال مب iS بور دل ا هن سدح جیم هام هل راک تقاع یاشاب نر

 قرودن :ک هب هام [۳]هلب رکسع ث سم یعرکی بولواراوس هنتعرس اصبسا بود ازفلاةپ
 2 سر ددع كم شب هی رايا ی رنکب یالاو یی یعاحنس هرتسنمهنب ا ر

 نا لوسو غاص هلبر نک هج یخداشای بودک [٤]یغراج هلا رکسع هدایوهدبزک
 یعادندحوم شوی هدراسیو نیم راو حانطاوذ هدنلا یرللتف حالس ر نایاب ی رکسع

 )و ءداما و رضاح [۵] بوشر | رکشل ندرلاق یک ردرکم سهرامروم بو ەز یراشاطو

 ۵ ود نراسرح كنج مودف َلط یرلکب کب قاحنس ندر ید ردك ا هتسهآ

 ا ارد بل قارتود ییاهج یرلهحار كرالبتف لاتح كریلک ۱ لکیا لکیا رللبو راعاد
 2# هام زوک شب ) وک نعام ه هنفرط هلق یتسرد هلا یار

 تاج بآ غااش نوک شیوا مظع رهن نداق نمای ر اک رد

 هل مدآ ددعزویکیاهنجما راویسهق مظعر لر امرک دو شیر قهایردهدلحم لوا بور وح رلوص

 ۳ هطیرصایاربس یرهعلرا باح كرانامرک دو رد رلکلد لاغزام یسهعبرا بناح

 اسر بودباروبع دنا ناتسون وغبیناصههلق بناج هلبا ایردبلهنبندنا رد راغابن نم
 ) ( دو هدناشیقاب رلسهنوقوا ( زسعغا ) هسرلقا هناکش هدهسیا زسهطقن یمهخس س [۱]

 یر را : ك «س ]٤[ كيب شپ یرکی : ط (۳) (م) ردمزال یک ( قربلآ ) هداروب 1
 كلا رم :ت ]٩[ بوشمرط ندرلایق رکشل : 0: سس []

 A ۷۸ تب



 یمهعلق هطمهلق
 سس سس ۳

 لپسهنرافک هینام یخد یرهرفک هكرلنون ردرایوک ر ومع یلواز» شا و بولوا عقا

 بونج هنب بودبا لیصح نرایاعر روخالص ندنسهلج كلرلارقون ,یدرارنع بونلەق

 ۳۱ هه هلو هما لر

 هرارکت کردموفم "الصفمیفاصوا هدد شمت مدقنام [۳] ردکعد مایتام هلق یی
 هدنسا ر هطمالق اشاب لع راعش رفظ رادرس هدقدراو رقح یدمش اما ردقو تحا
 هلو یسضاقو یماغا یصاخ اشاب نادوقویرادزد كتسهعلق هطمالق نکرولک کما ٹک

 یخد ربقح هد راقدقح هلا مظع یالا هنلاقتسالراد رس یرلتاره هعلق هلج و ینابعا ۲

 هدک دا تکم هدهملق رز اشاب لع, بولوا یرانامداش بوط مظع ندعلق بوراو

 هرایشاب یرچ هلبا رتفد یرایاعر روخارجو روخالص زمکیدنا لیصحت بوشولو ربق
 [4] هطنرصو هینام نوکلوا كلدنا ٹک« هدزمهرتاد هلمهمیخ بودا ملست هراشاب زو
 ا0 او ماتا و ناسا ورو هرکس اھ ) نکا بولک یراهہشا كنم رلراع

 تورو تحلصم یار نراربسا یرلکدنا [1] ثکم هدرا هغو دق مز تلر بورو

 شع بور و قانق نرلهاخ رم رر هراهرفک نلک ره هدنجما یرش [۷] هطم)

 یزکبنع نورف :نوکلوا یدرولوا راناسحا بونلوا تافتلا رابه يل لو

 .هدنناعل هطمالق علق بودما نیز ن راهتفرف مان هطمراقلاب هراب یتلآ و رلنولق هراب تر
 هلن! مظع یالا هن بوقح هبا رق یرا رکسع هله بودا یرلتمداش كنفوت و بوط کک

 یمرکی بودا روبع حالس رب هلا مظع یالا ندنک وا یغاطوا كرکسعرس هدنتلا هطم)

i!بوکح ید# كنابلکرت بونف هدنجما ماللسا یودروا بوشولون هرادربس یرلاعا نورف  

 یرارافک هینام نلک هکلیا هلمج رایدلوالاح هدوسا بودیایرانامداش كنفوت ملیاب ز
 هنب نوکلواو رایدلوا لاح ناشیرب بودیک ندنراشاب یرللقع بوروک یایاپن رکسع
 :۵ [1] ماينامهعلق :ب .مایدام9 : ك [۳] هطماق : ك س [۷] هدتمات 4 ۱1 1

 طقف رد ( هطنرض ) هلبا همسر ءاه « ن قانج « ردزسهطقن « ض یهطقن یسورغود ] هطبر

 لکش دكرلهخسن روی هدلکش چاق رب قرهلوا یرنا فیحصت هدرلهخسن رکید لک « هددتم و

 : 2 [1] نرلایادمو شکشپ ك [0] [ (م) مدتبا هظفاحم ًانيع یسیربیه نوا هظفاحم ییدوج
 ۱ اتمالق : ك [۷] ب

 بس ۵۷ تحس



 یسهمانتحایس ىلج ایلوا

 ۳ Iv دل ریلکما ا هڪ و كر ورو بولوا هدایب هنمز رعق هاک وه امد جواد < دا هاب وب

 ۳ ۱ رم اند مپ تا

 3 ا تالو فاصوا

 . نامز یضعب ردیراءرفک ارق عیطم هلیجوا هبرح ېس رلارق و اما قدلوا لخاد هب
 كی زو یرلالس بعص [۲] هدتعاس ... یرالعوب رلزمربو هاکو راررب و یناطاس رعذع

 بيرق تعاسرب هلامث هدنراوج یک وب (اووا جز برق زنه تیوب ها اب غد
 ۳ چس وب راربد یرایوک زابمث هنیراپوک كرايخاوت وب )ووا جس ي رق )

 ۲ بیرق هوک وو ردقو یریاغنو یدننامهدنوکس عبر کردحود# یرازارک [۳] لا لا
 : مت اوواصوتصانا ٌهيرق ) راو ید رلارق ددعکیا بیرق هکو بو ( ]٤[ احرز يرق )

 زو رشبلا رشب یلهحنپ و غاب هدرلرب یلەد و" یلەرد کردرلا رق هراپ شب رو دم, و

  [لردکلیجکیاو راغاب یزلراکكمرادرفک هلج ردرلیوک یلوا یلوتروا تهدربک انب ریک راک
 ا ناز رم اما ود ناور تاجا لک ماب هغاممتسس رتا یی لو

 | بارخ یرلبوک بودک هنتیالو هینام جا هلج كسنا [۷] تلق لبس ردراهرفک رشلیوس
 1 س اما راررتسوک نلکش نایصع هاکو عییطم هاک رلردبا اراده هرانوب ندلجا لوا رولق
 اک یلاوب ای زت رووا لکا نہ راتو هی یرانایغط و ؛ناییصع كنم راهرفک ... هلج
 درام ا اا ا اک زارا كنفوت نواحیتم نکس یا نیزلاوق
 رادنول ردراو میز ددع هراب یکی دن درا رافد ی ادا اراب وکی و

 ا لوا لانم-هیلق. نوع زو رشتلا رمشب یرب ره کردی رایوک تماعز یلاکش عبا هنساضق

 . هیرق ) ردیبوک یدنفا سیر هدازمج ( هارود ٌهیرق ) الوا ردراتماعز هلح کردرلیوک

 رق ) ردتماعز یخد و [ ۱۰ ] ( زو هلو ٌهیرق ) و ردتماعز یخد وب ]٩[ ( زووا وا
 ..هدنبناج لاش هدنیکتا كنتنالو هینام هلم رلارقو ردتماعز یخدوب [۱۱] ( سروموروو

 لالالا ( ینورغود 1 لاالا لآ : ۵ [۳] هدنعاس ۷ : 3# كرهل كعا : دل [۱]
 "یمالما روپش۰ ] صاتصانا : ط «ب یی : [0] اع رز : ك « س [4۱[ () ردیللوا

 هی اب 0 دكران و ] را , نیکلسکلبا ك 1 زا
 ا هدنسانعب قهر دشةيصو ا ت تر هدب اتکو v1] [(۸) روز

 ۴ زول هلو : س . زونالو : ۱۰[1] زوواوا : ك « س ]۱٩ ولوا : كل ء سش ۸1

 ۱ .  سرومودود : ط . شروبورود : پ . شروءوروو : ك [۱۱] روتهلوت : ط . زولهلوپ .
 بی ۱ بس

> 



 یرمهطت كرلو نکر دیک هبهینام

 كن همنام E نوا حالسرب هل هایسادختک اب ىلع زاد رس زاروخاریبو |

 [1] راد ول یخد ندلوقر و رلیدتک هغامحا یرالو بوط بودا كا نرالو اووا چ وق ۱

 [۲]اوواصابوهینودرابو سد روک وه رکسعییبهرتسنم هکیاریهطت نرالو یرایوک زاهشو "
 رک دمترلوا روا کب هرس هللوق هنا اغا فسو یرادزد یمهعلق هنا هل رکشل | |

 ینوک ۰:۰ هام ددی رلیدلوا هناور کما رهطق هلبا مالسا ر کج اكان رادنوک

 هدب ز ددع كيب چ وا یسکییالا یعاحنس هرتس نم هحناک یزبخ ینودلوا ریهطت كربلوب

 یرادزد و هل راتاره هله یرادرس یرحیکب كهرتسنم هل کښ واک بایرا خالسر | ۱

 كم ىلا هلمج بولق هدا 5 (یراقایب یدک فا یارب ثنکب یالا هل رلتا رقت عاق

 هلغوط كناشاب یلعهلنا اعا یغانق بولوا یعاقراح یسکب: ئالام رتیف نی هلبا کک ددع

 اف یراص یشانق یعوط كاشاي هربص یدرا رایدلوا هاور هلا انو اعد هزل وب 3

 بودا ثتکم هدنسهیصق رادب ول بورس رکا حالا هل ر ع حالسر ددع كي غا ناسحو

 هل رل هناخ هج ویرلېوط نر رض یهاش هرابنسکس هل رکسع لاثم ایرداشاب لغ نوک ی بت |

 تکمهدنسهبصق ( رادن وللزنم ) بوند هللایلع "الکوت هللا [ ٥ هالا مپ بودبا مظع یالا ]

 تود انکم هما نر امت رتطت کا اسع دتا رک( هطبنالق/لیام )بی سن بودا

 قاوم السا رکسع طاصمضعإ ریةح وب اما رارولوا رظتنم هنسالوا عمج ماللسا ركع هل

 بوقلاق نادەزتسسم بوزو 3 رع راشا بولاق: هد رش رسض | ۱

۱ 

ERحرف هوا ا  

 ردیا ای رلاع تربعنالوا هرزوال او زمکی ا هسا هام

res 
 آخ بیت یت یری

 نازو ۲60 اغار ووو نا ندنجم ا هعلق ه ضخ ناخ نتعن نیش هن ام اا

 (یارس نابراک لزنم) بودک كرهدبا شون راوص تایح بآ هرجا رامرا غاب تعا |

 مور ناباخ ر تو ا رلءهرخ ددعتمو زاضوح نوک انوک کردرب هاک هرتسم رب أ

 هرجا یزاغفو اداقال ندا ردر ازف حرف كجدا مون عفد رو موم هاکح رفت رم

 هرطامو فوم یلو یسع ناسو راغادیلایق یلاو سونغازو نهاش هللابذاعلا ترک |

 یشا ندرلاق 0 بوشیوس یغایا ی آ تان هرتس نم رب کرولا روع ۳ رپ موروحوا

 هالابذوعن ؟ردرللو رادو كنتو قیض هس موا یدلوا هراب هراب بوحوا .یک شوقهرق | ۱

 اداقنل - ۱[ ع) هللامسب ؛ 2 [۳] اوا طاب: دا ۲۳3۰ رادو |

| 
۱ 

 [ (م) ردیللوا ( بوجروس ) یسورغود ] نوشزوس : ك [ ەۋ
OR oها  



 ا یلش ایلوا

 ۱ اراک« رخ نوا زار هراس رخ ٤لن فاضلاب نوا ا نا

 ریو هقوح رر ندیهاشداب فرط هتسهلخ بویاید ناما وند « ناعع لا یاشاب لع یا

 هدتناب اشاب ىلع یرلءرفک راتخاهد زک ددع یللا بونلق دنس هنس ران درک یرلهمرقم ناما

 3 > یدروللوا دبقم اش ست مت هکمزوک ر ,لکرادت هی بونقلآ نعالقو نهرو تناما

 ا كم یدن"كنغاحتس وری رک او یسادختک هل رکع كناساپ لع( نوکللوا ادخ
 ۱ .قاراچشیاسآ لنط نر دادن کت و یرکسع تاد و هدینوک بتیو حلسمو كاي

 ۱ ردق و یرلیبا كتبرلهرفک هینام هدنرلکدنا رومع هلبا یالا ندنک وا هدربارس
 رایدلاق ءدنربح ماع بودا نهدر تكا بورد اع ا کرا رذق وو یحالسرب

 کید كنابلک هرک ر نآ یزلکدتا؛ تکمدنچما نوه یودروا مالسا رکسع و
  ملیایر, وید زکیدلک افص همالسا رکسع یخد یسهعلق هرتسزم بوت | رلکشفوت ملی رو
  كمور هلفاع "هلولوو رارافک نلک هلباكلیلا ندینام بودا یرلنامداش رلکنفو و پوط

 ۰ هرص یرادرا كرکسع و رابدید الیواو بولو نرللاقصو چاص بوروک _نسهدید
  هشفس ندنا یرکسعیبهملق [۲] هوواصاب هرص یدرایدو یرکسعیهملق [۱]هینودزاب
 ۱۳ هروک ندنا :قدونجیسهملق :زوخرا ندنا یرکشل .یسهدلق للوما:۱۰ندنا .یشج نسلق

  یرلنادومق هل رهناخ رتهم جوفو ج وفو جومو ج ومو فاص فاص هلم یرلیزاغ یسهملق
 ۳ یعاطوا مظعم رادرس كرکج ید كنابلک هل راقاربو قاحنسو غوط یرارادرسو

 ۱ ردقو لصاطا رلیدتا ثکم هدنجا مالسا یودروا بودا روبع یالا یالا ندنک وا

 ملیر وبوکج رلکنابلک مظعبولک هربص یرادرا یو یرب رامالسا رکسع هدیزک كيب
 ۲ ودقوهرزوا مدق نواقیسشاب وصویرادزد عدق هرتسنم بودا یرانامداش رلکنفوت

 3 ۳۳ ] براو یادو هننزاریولرب یرکسع نلکره هرزوایمارح هرتسزع یمالسا رک اسع
 1 ندحوف شوج هنوک ند ۶ تولوا تکاطا یک هسا نع هسنام بک ی بورد وق

 | نا وخالصندرلفاحنسو رلاضفو رایحاو فرط فرط هدعب بودبا ر نسارح هرتسن

 1 بعورلهمزاقو رلکنولوک یداهرف هدنرالا بویلشاب کلک رلامت وو طاغراو ناروخارحو

 . اوواجوق نوجا كما ریهطت [ه] لو بولک یالآ یالآ هلا راکسوک و [4] رلهاوو
 - راطاخرا ج هلي.رارک سلع كنسراهعلق زوسضاو هرتسنمو یلونانا هس ژیهطق یرلغاد

 ۱ 1 .هنرالوق یللوق 2ك ؛س [۳)اووارطاب :ط .اووا نطاب : ك « س (۲۱ هبئودران : 2 [۱]
 ۱ لو رب : ك « نم [ه][ (م) ردهمهکرح هلبحتف كنايو كنەزمه ز رل ( هبا ) و : ك [4]

 هه ورک



 یس هعلق هرتس سم

 دنا بلط تناعتسا بودا ترایز هرزوا ییومضم ( روبقلالها نم اونیعتساف رومالا

 هنیراوید یور كنضرشربق بودیاروطخ ههادیلاب تیوب هننرتاف رطاخ كرتک دعوت یتح

 ( تي ) كدنا درگ یتیو
 راكجرک ربقردو هلباترایز هدنو بواک . رورس قشاع هدناهجقشاع بیرغكسردمالوا

 مرتح یاشاپ ىلع مرک | رادرس [1] هلهاکرخ و همیخ یمیج هدنسارح كرهشو
 نان یا یخ نازک تب وا رظتام دنسالو عج مالسا رک اسع منی بودیا ثکم
 ج لاثه ایرد مالاسا رام ا ند و زین ایم ولو. نکات لوک یاب هم بویلیا |

 بولوا نیز لاثم رازهلال هلبا راهاکشو رابو هاکرخ و همیخ نوک زس یار بول وا

 هدنفصو ؟رایدتا بر [۲] یرازاپ ودروا رب رایشابوص هدنرب مالسا یودروا ادا
 ند لیلا یسهر هک اا رفاق نلک هلی ندد رک هلا مز هدعب رد رساک راملقو رصقناسل

 ؛هینام نالوارهسا هدزع رهعردق مزب هرلناکرشم نادوق ]٤[ هک الو نادوق [۳] یارمک
 تناهورد ا تحلصمو رپ دن نسح یار بودناداز | نرلریسا یی هزفگ |

 یانگ هم بولو وا نهبعت یا هل را همان دهعه ام یلحدح!یسادختک یدنفا رک زن دفا و :

 راساپاپورلنادوق هل هرجا هینام بوراو نا هدقدنلوا لاسرا هلباراهمانهبنام یراجلا |

 نەک لنابع »:نیدزمتمو ندناممنوملم. راغ کد ج دقدر تبلاق را

 زشمرق نسهلج بورک هزعراغاد و یرکسع كروت كم رنسکس شم هزک هم نسلاق
 زرد ا كجهلک وب رطی بلیخی هدنتل | هطیرصو هدا ووا [۵] بج یرلک) الح ر

 یرلبعا مزن بولا نراربسا نالوا قالطا و نرالا یدنک وند « زرا رق هنقشع یبیع

 هحک چ وا نوک چ وا بو وا ,Ee ا بورد وق هنهشوک رب بووق

 بودا ناوید مظع رب بورتک یرایلا مزب نوک یجدرد هرکبص نیرو

 بوراقیج نراهقاش ندنراشاب رافک هلح بوردتا تیارق لوالاک یراهما هت |
 زعدح هن هفمالوا میطم نسرو رلرمع هباشاپ دما , یرزوو هنهاشداپ هدنق هللا »

 ناک رشم هر رایتخا ددع یمرکی زوب ندنرایوک هراپ ید شخ كنیم وید « ردراو

 هری ټه هدننوک: ۰.۰ لرفض هاما هنس بوقاط هیات درک: نب راھ قم هل اک

 یارک تیعمج مظع ر بوروس رلزوب هنیدنمس یاپ كناشاپ ىلع مظعم راد رس هدنسارگ

 . یارتک :.ب [۳] یرلرب رازاب : ك < س [۲] هلا یهکنورابو هاکرخو همیخ : ك [۱]

 تج : بب[ه] یالاخیب : 2 [؛1 لارل : 1
 — و۳ س ۱



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 1 نوک هرفک رب یلوا زو هدنند قاجتا ردقو رثا ر ندینادابا هدنجا اما ردکچ هعلق

 1 .[۷] یروان | هدتعاس ۳ ههلق هنب ندنا رد رارای كنسرللوق یسهعلق سودروک ردراو

 .(زوخرآ ٌهملق لزنم ) هدتعاس م هرغ ندنآ بولک هیجوق ٌهیرق هنب بوشا نزاغوب
 [۲]ازققساقانیق تابحبا هدنعاس۵ بو ین بونلوا فصویخدو هدندبشع مدقنام

 سودولهدتعاسو هن ندا ردا نایرج هدنک یدودح زوخرا ؟ردوص تابح ك 3

 ةبصق) بودک ید تعاسر بوک یلوهوم ٌهبرقو یدنرد ( یناتراپ ) بودیک هنفرط
 هل و هرط یمه ادتاهدنو ردحودم لصقم هدد شمت یدو ( رومعم[۳]هسحولبرط

 .نامرف هدنسودروا اشاپ ىلع هلا مظع یالا بولوا عم هربب ړل هل رلراد رس یک

 ,یرل رکسعكنم راهعلق کد زوخراویوانانوکلواهتیو رلیدنا ثکم هوزوا رادرس

 سودر وک بوقلاق نوک یسترا ندنا رلیدنا ثکم هدمالسا یودروا بورتسوک یالا
 ا زا ریسو ناپ 2 ا برق قارفح لزم هدنعاتس ۸بودک : هدزوا

 .هونچ هنن ندبا ردقو یرلترامع هدرونروک یربع ردراو یرلهاخ یلتمهر ک ددع زوو
 بوک يلح ما ( همشح قووص ) و بوشآ رلهدو راهرد هرجا ناتسغاد ر هدتعاس ٩

 .تسپرسو,ردیسارق هرفک [۵] ( هوا هار يرق لزنم ) بودک هونج هتب هدتعاس ۳
 .(الروو يرق ) هدنزاغو یغاد ( الروو ) بودک هونج تعاس ۲ هنب ندنآ ردتماعز

 شب هلیغالوا هدرب امتربع هاکهریسم دنلبرس هوک رب ردیبوک هرفک تماعز تسبرس
 ا بونناهتناج سودولینشا شوش هدنعاسه ندنا ردنایاع یرهش هرتنسم هدر كلتعاس
 .ندنسارح هرتسنم بولک ندنرلغاد رادنول مظع رنو توقع یا ات یا )

 .بونح بودا روع یرم و رول وا طول ه ایرد ]|[ دق یوک زولا بودا روغ

 توت تعاس ر هاچ

 هرتسمص مظع هلق لزبم

 "الصفمهدنشرا ید شم مدقنام یغودلوا یخ یماشاپ قاحنس راربد یخدهرتسسم

 بودا ترایز ینسهناتسا ( ناطلس را كحرک ترایز ) یدمش اما ردشعولوا حدم

 اد هلو ایط 2د [ ۳۰1۸ وفا : ط . رفقا 1 دا« س,«..با ¥ قروایا 4

 .هدنسیق : 2 [۱] اوواءار : ك [ ه] رلروخا : ك [4] ةسجيلوهرط : يب . 4سجیلوتهرط « س

E 0 ۵ ۲۰ 



 بورهدنوک نرایشابحوق هراعالف و هرلفاحتس نالوار ومامیه بور دا ادم رللالد زع دنفا

 ییاعت هللاءاشنا بولغاب هلام یرلهعردق راس بوروک نراتامزاول و تامهم یرفس هلام

 راس بودیا راد ات و هینت بود زسهلک هرزوا مامرف بوشالود هتناعا هینام متفلادمب

 نوحیسهرهظ تاسروس هلا یدنفا ایرک زر رقح هدک دنا ترشا کیا رضاح یراتامنهم

 ردبا ناب ی ءرال و Sr داو ) ںیودر رک 1

 زوخرا هرغ تمس ندنآ (هیحوق يرق لزنم) بودک هلامش تعاست ندلونانا الوا

 نزاغو [۱] (ینروایا)و بوک یرلارقو یرلکلتفج نادابا و رومعم هرجا یسا ریسهملق
 ..هلامش بناحندنا ردیکلتفح یدنفا ایرکز (اتروق ٌهيرقلزنم) بوشا هدتعاس٩ نغالیو

 یندوب سودروک راوتسا راص> ینمی ( زوتیروق علق لزنم ) بودک یخد [۲] هدتعاس
 ن هلا یدنفا ایرک ز هدنرار هو هدنرلعاب یدمش اما ردحودم هدید یک مدقنام

 ( نام [4] زرهج ) ءدايرد ببودنا اشاع نکلتفح [۳] (هحنورو ك راافصوقوخ

 ییا ر ادخ تمکح هدنا  ردیسهکسا یزاغو [۵] اقا فلت راو
 ندسودروک هدعب بودبا ناسحا هنن ادخ یقدلا بولو زککولع ندیا رارف ور ندلم

 2 یوک ادتنا :لرشا رفص هام هرزوا یرلدامرف كناشاب: لع راذرس توغ را

 هوا لوا

 مک دننک. با هام هدنخ را ۱۳۸۱ مس ندعو درک

 ردا نام یرلفانوق

 بیرق تعاس ییا هسودروک الوا

 اار
 حتفناخ دم ناطلس حتفلاوما هدنخشرات ... هنس ردکمد یسهعلق [۷] یغرو ایآ یی

 راس هک راک دیدم ر, یلهلاوح هرزوا اق یروس رب یسهعلق ردشعا نارو بودي

 .I :. طا [٤].هجو :ك [۳] تعاس ٤ : ك [۲]:یغروایا : ك  س (]

 کرو : 2 [۷] یروایا : ك [1] ردقو هدنسهخسن ك [ ه]

 تالش و رز بورس



TT nn 
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 ۲ 1۳ وو ناه قف وقف ی ره اف .ظ ETE هو رف ردا سسس

 بود. لاا ۳1 هل راکزور سودو ایوب بود هریک هبال رب کوا

 E ۵ ۵ ر ر> لوسا ھو رد

 ۲ یاس بر اکیا یاد و شال یاسفم قالب تدرس ناخ نامل هرات.
 0 ۲ زن العا راکم لک زج رومعم :بولوا یاو شاق نک ار رمال اا ر الا

 :. یرایک هدنراغاد و یرلوص تایح با و یرلهجنابو یرلغاب و:یسهعلف نیتمر و یناعل

 ۱ راک درد زدی بیرق هایم یمرکی و ردلیم یعرکی یدرک ادرک زونفش هرب زج وب

3 ۰ ۰ 

 ۰ ON ۵ ر زح دم رد

 هلا e مایا هدلم زوط وا لماک تودک لا سودو هش ندن |" ۳

۰ ۰ 

 ه.م را هر_ رج فص و رد

 ۴ کودنآ ق هشفتنو یلوتان شاپ خاد رع ناخ نالن هدنخرات :ةدیهتس
 . ها یللا زون هدنمکع اتاپ نادوق بود حتف ندنلا كیدنو یخد یو هدنخرات هنس
 ۳ عرف ارو ۳۱ تودک اترزوا نقودوا هنن 29ت راق سا

 ۱ و ندنسهعلق هشفس كنسهر زج هروم شعا رام امدقم اما ردادا رسا نارو رز ]1

 ۲ بوتیروک یراق هروم لیم یللا هللا سودول هنب ندنآ روتنروک کر نسکسم ادا
 ]4[  ( هحیلوض هر زج) ندنا ردشفلوا فصوت دد س مدقنام (هحیلماح هری زجن)

 ۱ زککس بوک ندنک وا (یرلهدا.مولط ) داچا یزفروک یوانا بوک ندتسهرا یزلادآ

 1 رب وط ادخ دمه نوک هم ینکیا نوا كنمرحم هام ۱۰۸۱ هنس کودک هل ید لام .

 ۱ 1 تخادنا رکشل بورک هب (یلوانا نام هملق لزنم ) كزهدا رلنامداش بوت | اواو

 هدیرک ةریزج هدیدبش مدقنام هللدخا قدلوا تمالس لصاو بورکءراقانق هل بولوا

 1 ددع شب ور ندلی چ وا ادخ دم رذشفلوا فیصوت و فیرغت لو اا علق ون نکرع

 تب بواب [0] رشک الو رونق یب زع رلباسا لج و زم رامالغ ددع چواو زع زانا

 ) قد :ط «ب :N ك س 1 تودیک لی ٩ : ك [۲] زوفرس : ب 1

  NT yyهو ۰

 ت ف م



 یسهریزج یقلنامرک د

 | بودا باس بارخ بوروا یرلادا یارطا بوطب یسامغنود كيدنو هدنامل و شق و
 ردرلر یلرای ضا یرابناج سودول ؟ردادآ بوبح یللوصح تباغ یدرولآ جارج
 هک |ندنا ردرلنوملم دشا ندنوعلم تاغ یرارفاکو ردرلاق نیلا یزمرف هل کک

 یدهدنود دنا اشاع بونلوص هدزونومل هر زج ( [۱] زونیمل هر زج شیاتس ) لص
 زوشبیمرج راداه اياد راویسهعلق هنهوک و هرزوا را ر دین یلرتم قوا رب ندایرد

 یخدالونب یسهاخهج و یلوق هدنحما راو یرلهاخ سوحنمراد یاس ا رووا

 نصحتم بوریک هنجا هملق ندنفوخ یسامتود یرافکك دنو یراهرفک ادا وب اما ردقو
 رومعم ر هدنسهرشطردکجهملق زسقدنخ بولوا یرلوبق ندنراجاغا كنهعلق سما رارولوا

 ندنعودلوا قوج یرانمرک د لب یک كالنمرکد كو یخد كونب ردراو ییوک ولاتبشاط

 هلو رلویقورلوص تایحبآ ید ءدنوب ردزاداب بایسآ لام هلق راربدیسهب زج كانمرکد
 بونلوصبودبااشام وربسیخد ینسههلقزونماۀر زجو ردراوی راحت رصوص هدراوا لاثم هعلق

 ات ود ناه یدوقرفاو تولآ کو یرلن واقر فاک مان انروطب هراب جوان o تا

 بویلهج و هفرط مز رامک ادیت زی هح دا کا هنرارزوا اشاب ىلع راد رمس اک ٩

 هرافک بودک هدراز هفرط ر بولوا دعاسم یخد ز رعایا بونلو شاب رضاح راز [۲]

 كرانآ هن ادخدم رایدناب دنمد رس بوروا [۳] هتراهفتسا نرانکلی بولوا فلاخ مایا

 نامه نک ردک بود هللا ددم هرب یخد ر بویعا تباصا غر رض را مزب 4 و هر

 لاحرد کج یسقرف راک کو ندننرو كاا 43 زو ؛رزج

 i هتفرف وش ناو ۳۹1 ل از اطلس ددم هرب هرادرس یدنفا

 هرژوا یرلنولف رفاک یهدورک ترف لوا كاسوق از یدمش یدتا راد رس هدک دید

 نک ر راو هرزوا یسهتقرف رافک هسرواهسروا بود ردنا اضتقا قالوا مظع كنج و

 ناوروک امدقم بوجوا | یک شوق هددحاونا بوجا یخد نکلیر زت هتقرف لاطاةقیقح

 بورک هک هروک یراروآ كنج رافک ییج و یدتک یرضود هنمرانا ثانی ران ویلق رفاک
 قوت بودا تروشم ناملسم تاغ نالوا هدرایک مز. بلو یدنآ ناج ۲۷] هلن

 نوما حالص حلص کلب و [۸] ردیسهتفرف كرلنویلق کنمد یلب ردلکد لوقعم قموق

 .هنیرلهقنتسا :ط . هنیرلهقندصا :ك «س [۳] بویلهچو : ك [۲] زونیل : ك « س [۱]

 هرن ویلق :ك [۷] هنیرلتسوا :ك «س [*] بونلهجوت :ك [ه] زوينيل : ك [4] هنيرلهققدصا :با

 ردیسهتقرف كن رل؛ویلق رافک انروطپ زمیکو دروک لوا کل : ك [۸1

 نت ا



 یمهمانتحایس ىلج ابلوا

 ۱ ۱ روشا هر زج

 | بیر یشوراو رومعم یاب و عاب و ردادا ن رش n رد | هطاحا لبم زوقط

 Fc ۳ نما ندراکزور دیک تونلوا ی زن هعلق بولوا تبطل تیاغ یساوه و با

 ۱ بوس لیم ۱۸ بودی اب هما نسو دوا ندب را لک رپ ذوب کراو
۰ 

 قلنام رکد اب هماق 6 ر زج

 اا لا هجوق ندا حتف نسهر زج زیفاص هدب صع ناخ ناملس هدنګ راب ی ات

 ژادوق تا هرزوا ا كناخ ناملس ال بودما جتف ندا كيدنو ؛ریزج و
 یرلناملسم مدقنام  رداضق ها یللا زو و رذراو یک اح هقشاب کردیصاخ بواوا اشاپ
 دودنارارف [۲] یسلجارخو یساغاو یراناملسم و یسضاق حلصلاریغت دعب سا راو

 ءراغا و یسضاق و یرلناملسم هلح هدنا ینیدئلوا حتف هدنق الاح یدشلوا ناتسرفاک

 طلام یراهرفک ایاعر اما رلشلوا قفریصتم هتیرانادناخ یک و هنیرایلاع بصنم بولک

 روقج هلاقتسا هزیپ یرلم شک تیام اما ردراو یرلءرفک مور زنا نون روت او

 ۳امهم رثاس و راجت و طاخرا انك هینام بولوا دافم و یطم بوروتک رایاده رفاو
 | لدا اشاع و ريس هر زج لوا فاد | هحیک رب بول وا نا یا

 ال لیمر هنفرط قرش رارد ( [۳] زویمل ) هنر ردرلادا ددع چ وا هلم كالنمرک د
 , اما ( فانمرکد ثلچوک ةو ) هفام لیم رب هافرط برن نن آ ردکجهر زج

 1 بیارغ و بیام بویلطوا یرایکو یرانویق كرلادآ یربغ قاجن | ردلکد رومعم
 یراشاط نامرک د هراید حق مردن دعم بیاج راقح یر لشاط یوام و یش اط نمرکد

 فر ردا کالا لس نسکتس رادام اباد (یتهدا کلنمرکد كوي ) اما ردک ندنو

 1 هاش كيرف یراایاعر موروا هل ¿ن نکل ردراارقرومعم تیاغ راو یراب وک موروا هراب

 ۲ ناشککه امس وا يتقنون "یردرفک ناگرزا اقع رک- هیئوطالفا هایس یک
 ی رالوق تارفت هلجج اما رب ان هرزوآ اقا ز شکر

 1 و نال یادخ رب رظان هلاش ردقو یراهاخهج و كنه و پوط اما ردرا هرفک

 ۱ زا نامز یه ردراو یال رلآ یک هراپ زویکیا و یراویق ذیذل و راو یرلوص تایح

 ۱ رول : 4 [۳] یسیحارخ : ط «ك « س [۲] زويا : ك ءس [۷]

| 
| 



 رلخ ات منصم بودیا تسار نراهلق یتسردب هرزوا تاقیم ملغ ها راب ن
 بومهد قو ندشوخ مو ا رافلکت قاطیالام فیلکت یلاثما كيوب هڪ ود نس هدا

 یخد [1] رلناسحا غلبامآفلاب بوتلواناسحا هارجرخ هسک هریقح هدک ی صا اا
 رایدرویب شرابس وند نسهدهزوک ینایلوا هباشاپلع رادرس مظعا ردصیربقح بونلواماعنا

 شوغهسک رو ندمتکههروم ندنغودلوایرلت | ویرامادخ و یرلب اسما هدهروم ك ریقح

 هلیج وک ماج شوق توکح زوروش ناذع هدنف لس چ وا اما - طح نداسحا

 بود اهدهاشم یمتک هنکنج شا هام یلدا ندانآیولص راک کک صالخ

 هجو رود هللا ردم یعا حتف نالو هيام هلتل ومس ردندنس ر یهلا

 نابعا هل بوردک هرخاف تعلخ ر هربقح مظعاردص هدقداوا قح لکوت بودیا ما

 اصوصخ بوشلعادو هلزع رلیدنفا من لو هلم الا راناسحاو ماعناو هارجرخ ندراک

 [۲] ندهینوق اشاپیلع شاقهرق هاشاپمهارا یسلاو بلح همقج نسلی شاد

 ىس نسهلک هرصم اکب هتلا مالوا » نناسحا یخد ندرلنا یدشهلوا هفدص ر

 رایدروب ود « ميردنوکه یک

Nیی مت  

 لرانم ا هنسانغ ی الو هام ا ۱۰۸۱ هل ا

  1 0لر 5
۶. ۹ REA, 0 4 EERE ها N e رج 1 ندمظعاردص نوک هبنشراهچ یخ واكمرح هام ندنوروتناص هز زج هلال مپ الا 
 و بوط 4 هقشاب بولپر | لر هتف رف مات همم رقلاب هراب زوطوا و هلرلهعردق رب کا نوا

 7 9 ی هه ص بناح ندوروناص هر زج بودا یرانامداش ن ا

 رايتس رخ هر زج لزبم

 NT زد زاقحادا ددع یا الا باک تولوا تخ ازيا کف هدو هلزمامتود ۹ ا
 ردرلاکد ر ومعم راکحهر زج بک قدل وا صالخ ادخ زج بوکح راهنطرف مظع هان 1 ۱ ۱

 قاب ایالعا اما ردرلةحاد 2 و 0 یلاف عش یو ردلم سس و ود ید یس

 3 هنتناح زدلیلیم چ وا ندا" توا ۶
9 

iندتنوف ف : ب | ۲] رلتانییعت :  

 د
 ۳۷ -- یبهماننحایس یلح اوا



 یب همانتحایس یلح ابلوا

 راک تو هس بود یدا رادرس هنسانع هيام یبس هانلاع هاشداپ ولتداعس بوردک

 و مند رللوعوا لو رامو هناشایدومم ندنرلاشاپ ایردهل | رلهعردق هراب کیا نوا بودا
 1 - رب بولوا هدامآ یرلکی ایرد راسو [1] یلغوا لغجو اشاب نسحو اشاپ
 8 ب قاحنس ددع شو یساغا رایحهبج هدوا ر و یساعا رايح وط هدوا رو یساغا

 ی انس زوسرک او یاحنس هرتسسمو اشاپ نسح یساشلپ هروم الوا بول وا نیست

 و هل رکسع یرلاشاپ یاس هلاح رو یعاحینس هینایو یغاحنس ییا یلراقو یتخهنساو

 : نالوا هدراقاحنس ددع یتلا وو لب رلرکسع ولهج هلمج یرابایرا تماعزو رام

 ۱ 1 دافددع یللازو [۲] كرلقاحنس اورم ددع یالازو و هل را رکتسع یون دل راعالق ددع

 1 a ربعوماسم ند هيف رع فیلاکت یتا ر لاه راو کی زو ندکیو هک ندر هدر

 2 اس هد رلاضقلوا هکر لوقیربغو یلعوالوقویجهبجو یجشوطویرحیکی راک و راغص
 ۰ رکسعكم کیا نوا هدر قاحنسیتلا ننک یرکسع بولوا كلام هطاسیو هتود هلآ ج

 ۱ ۳ ۱۳ ادا دل ي ا پلو روا تبا هلام ید

 تسارک و رک و شاط بولک هام رلروخارچ و انبو [4] راخ و تاغربا ایا و
 کیا تیکه بولیرو رلناشبلاع نامرف هاشابیلع ادرس, راف رشیما نوح راهمیشاط

 با ثارکسعرس یتلایا هروم هاشاب ىلع هلیسهعردق هراب ییا كنلعواو هلب راهعردق ه اب

 ۱ 3 رایرهش نامرف بول وا نی یسضاق ودروا یدنفا ا یهروم بول وا ناسحا

 و 9 بوللوا نيست یرااغا ماش زویشبو ینیما تالوز و یتیما ودرواو یرادرتفد لام
 1 یدادبا ر رحم هما تف هدنتلا هدنق بورفق هنروضح مظعاردص ید ره

 تاع هلم کردن وکو هتشا مکیدد زرددما رشابم هشيا ر یس [۷] بیرق نا

 النانمت كاع عج بودا ناباتک تاسروس تالوز بودا تمدخ مدتسازغ هینام

 مص یر ران هراهعلق هدقدلوا ان هعلق حتفلادمپ یلامتهللاءاشنا بووو هوا تماقتنا

 e یرلدزوردو یراجارامیمج هرزوا یراعقوام ی رامسر ك رلەعلقو ب وزاقەوزوا
 ,Eu نوجما ز مهاشداب بودن ا ر رحم بهدم نر ر وصت كتغیدنا وا اشنا هدلاکشاهب

 ۱ روک دم ددع قلا نو ترک شم رگ ع41 یعوا قاق 2ت ۷1

 اسروسو ییا تالوز وك [۰).راجتب : ك [ ۶1 نالوا ءو فا« ندهیفرع فلک : 3-4

 ۶ ) یسورغوب VI ریو .( نامز ییدلببا ( یورغود :[8] بوئلوا نییعت یرلافا

 7 .. «م) ردیللوا ( بیرق
 يس ۷7 ماتم



 ردقیسءق ما مکیدا شاط سای هنوک هن ادخ تمکح اما یدلوا یلوتسم هنس ارا

 را-مشاط زوک زوک لاثم هع ضا بولوا رداق هکمروتک هدیسرات موصعم ر یراشاط

 شمراو هناملظ رحو هفاق هوک ات بویمطب هایرد الصا بودا كاروانش هدایرد یور

 بودا ثلروانش هراب هراپ هدراک زور هك هدایرد یور لس هڪ یرلشاط یک. واق

 هط ع رحهزو هزو رلشاطهرزوا ایرد هرشط ندزاغو 11[ هنس ىح یدراوژک راشاط

 نحام نح ات هرجا نام رحم هدنفرط قرشو هایند یی [۲] ندایفلم رحم ا بوقیج

 ˆ قازا ات هلا رکد هرق ندا هلومالسا رلشاط هاب رثراک زور سودا نکسک رو هتسایرد

 نال ات هلا اوط رم ندنزاغو یسهعلق یلکو هتالو وقصم ات هلا وص شک هدنسهملق

 یراب بانج هنقلخ اید مچ بودی هلا راناور با یراشاط نوروتناص و" هتیراراید

 ا نانک تحعت سکیه بورءهدنوک یرل-شاط نما نوجا كما راهظا نعنص

 برد رلشاط ردق یسهق ماج كم هڪ هتنامل لوبمالسا تح یدرلرولوا نهدر ةد

 قایا هدرلماج بودا هراب هراب یرلشاط كم زو هڪ بولک كرهدا كلرواتش هر

 ایوک مکیدبا راشاط فشقخ زمط) هوص 4 ی زو 5 5 ی 229 ئالا

 یدارردلاقنالغوار هدنشابشب نسهجراپشاطر ردق اط رم رک درب لااةقیقح یدیاواق

 ها اکران نوا هناي ندنتدشیشتآ كنادآ وب مکیدیا ادخ عنص یا برضو

 هل یرلبوط ٌهقعاص نامز لوا و یوارلایع ةدهعلا [۳) یدرولوا قرحنم یزانکلپ
 [ 6 یتمز نالوا یک لوک و یس ەز زج [ع] هدنسهسع هنس ود ارح دمحاما مدردا ا

 تردقشتآ هر زجو و ( ردق یثلک ع هللانا ) م داق هدب ريح ماع بوروک رقح نرارفح

 یدناراو یزارح كم هم ەك دووک راز الا تولوا هتس هلو قو

 هد هر زج و هدعب یدلاق هد ربح بودیا اشاع لج بونب هقلف ر یخد مظعاریص

 یالو هیام یراایار و ایاعر زو هج و یرلاحلصو املع و راک نابعا كنم الو هروم ام

 راالکوو ارزو عج بود ( رخ ةرواشلا ) ردم مظعاردص هدنرلکدنا تیاکش ندب اک
 ادا بودا نامرف نساعلوا حتف یالو هام وجا مروا با

r. 4هسام یانع عورش قمح رد  

 كروكر وسر هدیهاشداپ ناو مظعاردص هاشابلع زمسهسوک یلزویرک | اوا

 سس 2 141 يوو بولوا قرحنم : ب [۳] یو 1 اس و 3



 یم اس یلج ایلوا
۳ 

 _ت

 1 از ندرب لحصر دوخای هتواندر, كلتغاس چا وا یسادص كنسوط ناسا راک

 رب تسکعامار لا كلدماهن واندلو ثونوک رب هسلروک ك کد هدامسیور ردقو ییامحا
 ْ اس اهافصقا رع كنهشوک راجو ماقا ید یرلادص كنراپوط قح تردق كەر زج ون

 ۱ هددوک و زربلا هوک و نتخواتخو روفغفو نیجامو نحو ناروو ناراو اراح خلبو

 اوشود هفوخ ود رد راتمالع تعاس طارشا یقلخ ایند عیج بولیدیشا هدنالا هوکو

 هاطو بت ندرلتامرح هنوک ره هللادابع كم زون هرک هج بودبا راشلانو عرضت
 3 و هل وا هدنسهر زج نوروتاص و هحیک ر نوک دو ىح رایدتا راتتصو بولوا

 ي 1 ر كنسارخ تامه هدنراید وقصامو یدک مز ارش رت هدنشالو 4 مکیدلتآ

 و 3 وم بونآ نذآ ندلاخمش ناخ دوم ناطلس یهاشداب ناتسعاد رقح دع و شک

 و رفح ر هل وا ادخ تمطع بولوا رسم كمروک ینیمز نک هرب وک هن الو
 قاقیذ رفحو راکرخا یدنا لفسا كردر زغروک یتیمز رعق لاثم ایع هاحات کیدا

 وروتناصوب لصاحلا یدبا مظع رفحر ندنراهرد منهج يک بودا نارود

 ۱93 زقراقتود تیالوا یرلهتعاصبولتا یرلبوطتردق بولواقارحا هللا ادخرا یس

 | ورکناومدهتلکنا و هدطاجولوهدایندییو [۲] هدرولوقو [۱] هغشا اوز

 ابا و ! ناتسک روتو ناتسغادو هدمرقو نادغوو قالفاو هدلدراو راجو نوولساو

 1 E نرجو ناتسحو ناتسدروک و ناتسجروک و ناتسزالو هدناتسزکر حو
 توت و هتکخو ندعو نع و هست و هرصل و دابو هدنایداد قا عو هدمح قارعو

 و و و [7 هلام ما تلمرو وجادو [4] یکشهفبو هقینامرقو قدوس ووو ناتسجنوفو

 9 رازجو هحنطو ناسلو ]٩[ شورکنامو سفوونف او ناتسربربو یرلبرع

 راناتسکترف بيدو هدالا لزقو هدمورو یلوطااو ماشو سدقو رصمو سؤلوهرظو
 نامرحو دیفسرح لحاس ییمجو هدنراميظع نادلب كراملاقا عيح لصاحلاو

 و وا هدنرارانک تاملظ رحو نالینم رحو سونویقوا رحو نعرح رحمو مزاق رحو

 ی ةهدنتب الو مۆر بونلوا عاتسا یفیدلت | یرلپوط تردق كتسادآ نوروتاص هد رارهش

 3 مماحو یراهق ماج یراشاط نناپ كنسادا نوروتناص و تح شمرارد روون وق
 وعود هارد یراشاطییمج برایت آ نار هاوه یک یمیغل هب هب دنف یرلشاط یک

 دقچلوا ( هبون )هکمردیا نظ [۳] هدلورق :ك «س [۲] تفشا :ب .جافسا :ك [۱]
 ۱ توکتارط تی [4] هنلابا النر دل [4] کت : فب هل 7 ش [4]

ES TASE 



 سبز راوړو اص

 وشرق بولوا رفو عج < هنن بولک ران ردقندک لا ۱ ۳۹1 هحتف ب 2 ای

 [۲]رلەنشفورلزار 5و راياده رفاو وه | راشاق همظعاردصند ر لوا رش نا ونایعاو ندنرزو ه

 بونلاح راتلحر رضی توا .هس ندا نت رادبآ لوک ا

 بودک هلا ماپا قفاوم ليم ن

 رب وو و اض ۳ تربع هر زج فاضوا

 . هنس یسهعلق ردادا ردبا هطاحا ليم 6 یوم اما ردراقجادا ددع ج وا

 زونج بولوا ہدنلا لد و مدام ردشعا حتف اشاپ هلاب هدنرصع ناخ ناملس «

 روس كوچوک انعر ٌهعلق ر انب شاط ید دش رب هرزوا اق پراص فیطل رب ر
 ردق یللا هدنجا راو یوق ر ردسدآ ددع زویدپ يمرج رادام اا آ

 هب ىدا هدنمکح اشاپ نادوبق بولوا یسیعرش بانو یراتارفو یرادزدو
 ردبرهءرفک موروا یتلخ هلج یدنلوا نامرف قالوا .رومعم تولوا دق صاخ
 ییابولک دادما یراحرک ی نوا لب ری اده كراایاعروب هحنلوا حتف ادا يا

 كراهر زجو نام هجا | راک زور یقتقره ردقو ینامل اما رها یر مدع

 ردراو یرلنامل ییادخ رلیننص ندراکز ور ددع زکبس رارطب طب بوغار, رومد هدنف

 قحادا ر . اخ تمکح هد راس ام یرلادا نوروتاص درب هلا نوروتاص لوچ

 بونلوا تعارز هدنتسوا بو وي كجهر زج لوا ر دق یحصاب هلی ندلسس ب
 نایبرد ) رلیدنا اشنا راهجابو غاب هدنآ یقلخ هر زجوب بولوا یغارروط ب

rرارد یسادا نوروتناص هن بيرق ه هرلنوروتاص دز ( یراب یادخ  

 تمکح یدردا هطاحا لم ید ,یعرج رادام ۳ ید راو ادا نت

 زودنوک و سگ روتر قرحتم ادآ روک ذملوا نوک رب .هدرلنوک هدنرات ۰

 هلح و کرا یه حج بولوا هتسوس هناسآ ج وا های دود بولاق هدنجما دورگ

 رلپ وط تیاغالو دحالب لنه و لک بولوا قاندا نوکس عبد رسا
 بولوا ان ءزرا .نوتب سب هورزج .عیج هدقدلت  پوطر یه کردراپوط ی

 كرا وطه قح یدراردردیتمالع تماق لاحو و7 ِتشحو فوح قلخ

 یدررآد دزد نش ضر خدا "ناتنسهقعاتض مکید درد و ادصو تبص هل وا نوجیقح اد و
Aa? 

 E ت ۲ ] [(م)ردنک#قلوا(هجیق) هکلب رول« هزبکب هشیاک ایه دوب یک نە ] هحنف: ب ر١

 ت ۰۷۳ تاج



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 قفاوم مایا بوقلاق ندنسهر زج نو رفطم و روصنم نواه ءا ود هرز وا لاحو مالک

 ۱ بودک لیم ۱۸ هنیناج زدلی هللا

 وا هر زج فاع وا

 3 نوا ید رک ا6ک هفشاوایفا عقاو هع الوط هب ع ندو رش نايا [۱ !ند دف هعلق

 ردراو یرانامل ددع ترد اما ردقجادا ر یناتسکنس قام لا ییاص [۲]شارب ددع لیم

 هتسراجما کردراناعل مظعمیادخ تیاغ یناملیکیا اما ردرظان هیلق یرلزغا كنم رانامل هلم

 راجا هدنرورض اما ردراو یرلوص یحا هدر ییاو رلا .e وو شا نشت

 بولوا مح هدرلن | تر ناراب هل کراو ۍرلجنراص وص هعوا ندای 9

 رولوا یردقلاب رکت فیطل تیا هدنرلناعل اما رونلوب یخد یرتوص تایح با هحیهاک
 هدرادشاب لماع نوتل | مظعاردص ¥ اا هام ءاشعل ادهببولوا نامهم هحیک لوا 1

 سوکو رللحررض تب و چ وا بودما ناغارح نرارنف ددعراح هنقشع نزک رایراح لب و اه
 دعاسم مایا قفاومبود « كروك هتناواو یعدالاص » ید ندهر زج و تولاح رللاشرا

 | پوردنآهجوت هنف رط مور یرابتخا نانعفطع [8] نمدبودا مداشک" یدا نابداپ هلا

 بودیاهزاغآ لبا رلیدواد دنلب توصنرلبهلا « زمیلو هللا ناسا یداهای مهللا » رکللالب

 ادخ تمک تشک هدابللافصن ن رک اعد وا هرو روا یر زوو لیمارق لک را

 یر مدق ر رلهعردق ییبج بوکج راهنطرف مظع بولوا رهاظ یسهنطرف لیهرق رب
 راک هلمج ارز یدلوا عياش یرلادص نام" الا هرجما دیک بوبا یرارادتقا کمک

 یراقادشاح و یرلقلایلرایک ر ايدا بلر بل هللا مالسا رکسع بولوا یلکوت هچراقصا

 ناجا [ ٩ ] یرلکدلیا وص ندایرد مطات رک بولوا هراب هراپ [6] یرافارواضو

 چ وا یر زمکیدتک لیمنسکس بوشودهنک وا كراکروز راکزور رارکت هنب یرورضلاب
 رکن هدنلحاس ( هیداتصا هر زج لزنم ) راکت هس حاصلا ىلع ی

 ۳ زور بویمش الصا زور زا فلاحو رانویلق ما اما قدطی بولوا تخادنا

 رک ا ادا هن دن اتصا و مظعاردص هن اما رلیدنآ هجون هلوبمالسا بوق وشرق کلف

 4 ) ردنکم قلوا (رشارب یدع) یسورغودا ۲] (م) ردبسانم ینسلزاب ( ندهدنق ) :2 1

 0€ ردقجهلوا (یرلقدلآ) هدهکلب [1] یرتقروز :ك [ه] نمود :ك [4] هدیاتهام :ك «ب [۳]
OV —3 .  



 یثو ود هلو اتسا تكمظعاردص

 ج ومایردیور بولت | ندرلغردقو رانویلقهلمح راپ وطو كنفوت ملی بوتلاج[۱7یرا 2۹

 هدقدلوا عطقنم یرلادصكنفوت و پوط كرات ولقو هعردق [ هع ورو شو 8

 اهرههللاهللا یادصندزغا رب یخدمالسارکسع كيیدقرق نلاقهدنجما ىسعلقەىدنق

 ندالوا مات یسهلولو یخد كنا بولکح رلیدم كناباک لوق لوق ندفرطره بورودآ

 ہدنرالب كنیرامادخ راک و رافص ددع كيبشقلآ یلل كمالسا رک اسع كيب ید قو
 هنبرکنفوت ردق كيبزوب [8] كانبرلکتفوت نالاد و یرلکنفوت لوق یلقامتچ هدنرالا
 كنسهملقه دنق ندلوامامت یمادص یرایدلوروکر او دعر ید كنا بودارتآ می

 قتل ا قرقزو زکس نارود هدامآ هرزوا یراهیاط هاو یرلجر یی و یراراودو ,

 هسدنق علق بوبهرتد ردرد ناسا و نمز بودا تا ندلبتف ر هرابوک بول

 نوباه ءاتود رک | هرزوا لاح و لصاما یدلاق هدنجا دورع شا راو ردمنس غر

 راهربموقو رلکشفوتو رلپوط ملیای چ وا هرزوا ورشم لاونم ندهملق رک | و ندن راي ۱
 هتناوا ملا ]٩[ هلامسب یهاشداب هدرادشاب [۵] یرلنامداش یمادص راج كو

 ندهدرادشاب هرزوا قالوا یتراشایرسقدلرایصا ههللا هننملسم ۳ نالق هدهعلق د کد

 ەدنراقدلواهقرال | لزم بوط ر هدنرلکدنا هیلعلاةتطلسلاراد منع ىر وتاب یوط شووق ۱

 رارکت یسهقوص هرزوا قالوا یراشا هلفلغاض كراو یخد یسهلق وص كن هدنق نا ۱
 ند وط هقعاص نک درود ها راک و دنجا ایردرلز بودایرلنامداش كنفوتو پوط علب

 كنهملقوب ناه نا لوا نادوبقنوعلمر هدن راجا بوروک یسعاكدن و لاح و اد رتورو

 عاص ی رادم وند ردنا قالوا سس هسا ندکمروک نفیدلاق هلو دلا كر

 بوکمو سونام هلو راک اخ رافک هل بوت [ هایرد بوراقبحنزوک بوقص هز

 هصالخ نما رلهلوا مزهم و بولغم هلو رارق خ زود راک هشتم رایدلوا م

 (هرتسلس ) یهداووش 1 یی ا سد الام : س. + یل ك

 سد هدب راقو هدد ر هلکو هکوبلاح ردن هکر ح ی ۲ ین روي ER و“

 هيد ( هرسلس ) هللا مال هدنسهفیح یجنکیا كنغاربای ىت 1٩ دارابکلاةفحم . رد 6

 نانیلاح نوجا توعد هنشاب تمدخ یرکسع هدرلنیک - هرسلع ] هنيا هدیکر و و

 [(م)رولواتباث ینیدلوا شییاک اي كن( هرتسلس ) یهدرلهخسن هلعءانراو یسهرابع [ كودو

 هداروب [۵] یراکنفو : | 4] (م) ردمزال یه ( بولک ) رب هدارو (۳] بولوا : 5

 هللا سب : ك [1] ردەزال یبهلک ( هدنسهرآ 2

 تیتن» ۷ تم ۴



 یمهمانتحابس ی اج الوا

 ا وا رجا تعیرشیادا بونل وا توالت ی دمت كناملکر اب ره بونلق هس تاقواهدنراج | بونل 1

  هرکصندنیمجا مچ اع یامتهللاناوضرنزک ةباصرک | دامحو |نغنالوا هعفدو هتلا ود | هل

 دبا مج هاشدایر و بویلوا شاخرب شاوصب وب هدي دع ER ناشیذ هاشداپر

 ۳۳ دمالتسا .تسد ینهعلق و یراترضح العو لجقح ردشمالوا كلام ه هعلق ر هل و

 شا بودا رفظطمو روصنم یعالسا ر ان هشمهو بودا دم نارودلاصارقنا ىلا

 . هدرلت رصن و حتف یلاثما لوس هڪ بودبا نوزفانرمک كنرلت مهح ناخ د ناطا س هانملاع

 ا لاب قطن نم هم رحم نیجمای ناما هل وا صدمو رمقح و روح ید یادعا بولو

 ٣ زویکیا بودا طخ مظعا ردص ند زه رکتسمطخ طوب ما تادوسو[۱] ۱۰۸۰ هتس

 ا هنا تمدخر یس[ ]برق نآ ءالوا امت هلااج نا, ب ودما ناسا قوٹلا
 نونا کاو هس ود نسهدهزوک . یرقحو هاشاب نالف نادوبف بود زردبا نیل

 ۱ کسهتسهغ ودق اشابیلع هس وک نادوق یلزو کب هلا یدنفا و یهووم رب ةح ود

 ۱ قول وای وابا بوک, هم امار وع

 ندب دنف مظعا ردص ةد ضا دع ۱۰۸۰ هنس [۳] هن دن حتفلادمب

 هدقد وا نامرف نا مدام هاتسا

 ۱۰۸۰ هنس وبشا بولق هتسارآ رلنویلغ هراپ قرقو رلهعردق هراپقرق اشاپنالقنادوبق
 1 ردص هلا ناملسم تانع مو و هدحاص تقو یسلرا رازا ی ۶د كنما رطامرحم ع هام

 ید كنالکو lk بولوا راوس هننرلهنیفس نوباه ءا ود هلبا مظع یالا ر مظع

 ۳۳۸۸ (4] درک راتنک جیم 9 ین هب دنف بروا هقرالا ندننامل گكيهیدنق هلا

  بولوا راونس هن رلهعردق هراب چ وا ندتنام وق موق نعل ما ea دم و اب

 مد [۵] الاص ندنوناه هدرادشاب ادتا هحنولوا قالا هتنرانک نواه ءاغتود

 (م) ردیللوا ( هبیدنق حیف دعب ) یسورغود [۳] هدسرق نا :ك [۲] (م) یدتبب ههانحتفا۱]

 هللا ( ب) ىلەطق چ ہوا ا هدنسهخسن شب كباتكو بو تانک و هلکو [ ه] هع وروک_: * [ ]

 . عوبطم كموحم یلچ بتاک ردعلزاب هدنکش ( ایلاص ) هلبا (ی) یلهطق کیا اضعب « ( بلاص )
 .موحح ؟شالیصابهدنلکش( هیلاض) هلبا (ی) هدنسهف یجنکیا كغارباب یج(1۸) ا

  هدبنایع هعبطم هد ۱۳۰۹ ۰ ردلیزاب هدنلکش ( هیلاص ) هلنا (ی) هن هدنسهکلذف كپلاراشم
 . هدهفیح ىج ۷۰ و ( شلوا هیلاص رب.د ) هدهفیحص یجن ۷ ؛ هدهبرش تاحالطصا نالوا شملیصاب

  یسورغود هکمردیا نظ هلیوا ۰ راو یرلرببعت ( هیلاس یروع ) هدهغڪګ وب هنیو ( هبااساریو )

 . هلبا(یسلدشوک بوليرو وق ی زج .كاطالخ نیک رک ) هدنکر و سوماق .مهریدنکهیفاممهردیلا وال ايب
 (م)ردتفلرب هقشاب هلفلواقاعت» هطالخ هکمردب انظ هدهسراویسهلک (هتلاص) ربب نالوا ,شلبدیآ ریسه ,
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 ساتم هتان ےن ہر ها

۳۹ eS 
 تیتر فا ۳۳۹

UTA تا یخ زا 

 حاص كماتتخا ترصن مالسا رک اسع روهجو مارک یالکوو ماظع ءارزو [] یخد ۱

 رح یراجر هرزوا یرامایم و دام كرایلا هلیعالوا یرادمد باوصو لوقعم حالصو

 «عدق دوهع بولوا نراقم هل وصح عضوم یرلص وصخ حالصو حلص ں ولوا عفا و هدلوق

 حالفو حلص طبر و لدو دانع و تموصخ داوم قورع عطف هرزوا همیقتسم طورشو" ۱

 اشاپ مهارا ولتداعس مرکم رزو یسلاو اپن بلح هللا راشم [۲] پولوا دادسو "

 [۳]ضیفوت هرانا ظعاردص یعلص روما یهو داعا هنتساک و تسارف لاک كنبراترضح م

 د سلبا رادرکدب رافک رک ا١ کرلیدروم بودما نامرف هرانآ نماعا كشي یه و

 هسراردبا قامو دهع [6] ضقانت راغم هحلص یخدر بونادل | هنساوغا [ع] كنسلج

 بودا تنکن ریسا نیسهلج هلر تربعو تدوع هب رضو تل هناتسکنرف هلمج هبکلا بر 1

 هللانوب راحت نینلاءازج اعا ) هکمردا سوکنم هدتخ لاکنجو سوبح هدنربح یداو

 ( ضرالانه اوفتیوا فالخ نم مهلجرا و" مه. عطقتوا اوبلص,وا اولتش نا هلوسرو "۲

 كناف اهم جرخاف ) ورود نآ رب هدهیدنق علق مویلادسب ناه مردبا رهظم هتناکن

 هرلن | هیضق و هک ان راه نغودلوا رپس هنتنعل ( ندلامو ىلا ةنعللا كيلع ناو مجرا

 لوذخ سبلت لوغ راسک اخ رافک و ب ید رب بولوا [+] تیاکح زکسص و تربعبجوم "

 هدهمالسا دودح دعبنمو راهعا كالنزهر هرزوا دةس رحم هنراهنشس نابراک تنرخا راحت 1

 بلکلاعوجر ) [۷ ] بودا دنعت 3 راه۶ا دب عضو « هراتاصق و ارف و عالق نالوا |

 «ردلہس صا كلك ندنراقح كنرارافک كىدنوه تک ( ضوعبلا نمنعا ضوضعلا أ

 رادک اتو ٤بن هو هڪ ندزوو هراارزو نالوا رومأمەنجما شياو هرلیطا مظعاردص وید

 عقاو قلا هتتطلس سومانو یلواو بنا هتلودو نید هرزوا یایرج اضق نامرف بودما "
 عطقتم تموصخٌهتشر هد رحور و دقعنم E ندنفرط هرزوادوبقو طورش نالوا "

 خرج رز ناقاوخ و بولبزاب راهماننوناق یلتناتم هنوکسم عبر نیطالس هرکص ندقدنلوا |

 یس هدانحتف كەل وم
- 
 س

 یسههاخهج ار نس هءاق هب دزو نالوا كولملاة رح را لااا [۸ ]ەد وماقوب

 كرام هدنسهسع كرخ الاى دام هام ۰۰ هنس و شا لاضلارنح مال هل رلد امزاول تامهم عج و

 هدنجګ ا بونل وادع ندەسورح هتمالرسا كالا بودا ملستهملق یلکلابهداتفو قلشف ینوک هع

 رادجاسم و عماوج بونل واریهطت یک رب 3 رله حسم هک الا

 یسورغود ۱۳۱ (م) ردبسانم یسلوا (بوتلوا) ۲۲ ۱ (م) ردبسانم .یسلوا (رثا یخد) [۱]

 یورعود | 5] (م)ردیللوا(ضه)یسورغود [۵] (م)ردیللوا (یسیلحد) ۱: ) (م) رد(شیوف)

 بلکلاعوجر » رک ) يسانم اهد . ردبسانم قلوا (هسرلردبا) [۷] (م)ردیللوا (تیاکن رشم |
 (م)ردیلل وا (هنوملقو) یسورغود [۸] ردیللوا (هسرارد ,ادنعت هجنمکح «ضوعبلا چمن .نعاضوشتلا _

 _ ۵٩ بس



 و

 ننشد نالوا [۲] نادرکر سةتشک و ناكر شم نالواروصح هدهملقنورد [ ۱]هدن راقدلوا
 ۰ ثیح نكر شملا اولتقاف ) بولوا هاك او ريخ ندلاک كرادتو لاح و نیقیلاهجو ىلع نيد

 ۱ تشک دی نمشد ندنراشدنج وتاکرح كنهیناحر دونج هرزوا ینیرش مرهفم (مهوعدجو

 . ندنکحهدک ندنرللا هرو نم ٌهعلقوهاس یرلنوک رکید لاحو ناشیر یراهیناطیش راکفا
 ۱ یخد باب قق ننجالوابارغو موٌهنال یرانکسم وبارخ یخد یراتالو راس یربغ
 ۱ نامرهقو اشکر وشک نارقبحاص [۳] قاجهلوا زواجحت هتیراتالو و لیاوناما هتنرللاموناح
 ۳ اهظا و ناغاو وفع تلط ندراناشلایلاع ناکرالارلخ هناتسا كنزا رطح ناس: یک

 . هللاهجول یزاغلا هللالیسیف دهاحلا » بویلو نامردو هراح یربغ نددایقناو تیدوبع
 ۲ نا ریزو مرک اوسو مظعا ریزو تفص ردیح ترس رتع لماکل یلولا ماعلا املا

 9 ترصن هاکتسد تداعس هاکشس كنراترضح « رید وطسرا اشاپ دحا لضاف رزو

  رکف و نزر مالک یادا هدنراکدلیا بلط ناماو وفع یاجرو لاسرا رلیا هتسرن رتقا
 ا [۵](ضطظللرکشوفعلا ) ندنرارظن دیشروخ منم يمض ]٤[ هرزوا یرلفصا نرق تباصا

 . « لسعلانم یلحا یلولاباب ىلا عوجرلا » مكر ايدرويب بودا ناعلو رک هواج یعوهفم
 ۱۳۳ دهم ) بوتنا لولق وار دارای هدناناس یرتعاو دافور دمشآ بود

 1 دملامیرقت ) بولک هموق هن ادخ دمه هلسهلارآ ( قلاو قحا ىلوملا يلع [*] وفعلاف

  تلصخ لوبق [۷] لبقم هحنمكح ( ةوتفلا نمسل رذتعملا عينشتو ةورلانم سيل قب الا
 ٣ ردنا شيا راغم هحلص یخد ر اما » یدلوا زلوف یراحلص نغلوا لوقعلایوذ

 | رتنادوقو یا هدنراقدروبب « مردبا راز هک اخ یک هیدق یخد یزکتخت كيدنو

 مر کدب د « مدیا ناصع یخد رب راز اشاح ٤ اشاح »رلراقک قررا کا راس وت

 راس هایعالوا [ه] نايات روطخ یلوادم ( ريخ حلصلا ) [۸] مخفم ربشمو ظعاردص

 و ترضح نامرف بقرتم هکعا شون ینداہشماج) یسورغود كنهرابع یکەداروش [۱]

 ۳ ردلاوا ( نادرکرنس و هتفگرس و ) ینورغود [۲] (م) ردیللوا ( هنبرلقدلوا ناشغلالیاج
 ۶ هتنراتوالو.لیا و قلو قایل هشرللام و نام ید ) یورغود كتهرابع .یهدارونش [۳]

 ار هدن راکدتا تلط")" یسورغود كنهزابع" یهداروش [4] (م) ردیللوا ( نوجنا كلم ەلد

 لا : 2 ۱۰1 (م) ردهاضف یسهلک ( هرزوا ) .ردیللوا ( یرلیفصا نیرق تباضا رکف و نیززب
 ارون [۸] لبقم :ك ءس ۲۷] وقعلاو:ك [1] (م) رد ( رفظلاة وكز وملا)یروپعم .رفظلارکش

y(م) ردیللدی | هوالع یسهلک ( هج رات رض  Eنایات و اظ 5  

pisanرز  RE Ta 



 یمهمانحتف كەلە

 [۱] هماسر هرزوا ر رح هجو لوق چوا هدراسرتم نالوا ءدنفرط كلك بواوا قسال#
 یراوید كنهعلق و بونا راهیالل یهدک اخ ریز نالوا یفداصم هتسرلکوا بوراو بیرق

 هرزواقلوا لوخد هملق یرضود هیباط یلموق یخد لوق وا بولتا هعفد چاقر ادم |
 هیباط یلموق یکودلیا هلاوح هراسرتم كنید یادعا بوللواج ورع ندراراود شلوا مده |
 .ن رف ترصل دونج راعش رفظ تاع هدکبرا بش ر هلیعالرا و بيرق هنیراپوط هدنبرق ۱

 بوت | [۲] راپوط تا و یرلءبموق لا ند نمشد هنرلکوا بودبا مو ه هراپوط "

 .نراپوط زع لاب نهد نرواو مف ردژا رات هاد هقو شب نوا بودرکسپ هورک یرک 7

 ېز بوراتروق [۳] هرزوا یسهملق كرافک هلبا دهج و دج ندهاحم ةانغ هددحاو نآ

 دککود علق بودیا هلاوح هنیراوند یرلهعلق نیراپوط ودنک بولیرنک هزعرراسرتم
 .هدایز هحنلولدم یصل (بعرا مم ولق ف فد )راک طب رافک نوعلم هعفد وب رایدالشاب

 رونا هزروا لاج و بول تشهد و تاه ندمالسا ا بوشود هتشخو فوخ ۱

 ,علطم بولوا نایاع و یهاظ هللا ما هجو 1 یرک اسم راشیورو و مادقا هدایز ندنیاج

 ا ( اتم اح كلانحتف اا ) باتفآ ندا ( مهلاوما و .مهراید و میضرا مکترواو )

Paمسن ند ( مکنلختسی و ؟ودع كلہ نا مکبر یسع) و عو  ( n 

 رلهزاغا هنلاوحا رلشیورو ندلوق کیا هلکعا هز و E وا دی

 یجع يدرب ام رفظ رک اسع نالوا زومابو دوجوم هدرلکدک را بوللوا

 ۱ .نسم ند هدایز نفس رک هرزوا كمورو ندنناح هماط لزق هلبمات ید ندو

 ipa یدونشخ لیمکتو ناکمونوک قلاخ یاضر لیصح و ناحو دوجو لب هنیروعوا |

 .بولوا هدامآ و رضاح رک وراد نارورنه رک یافت ی نادم ناحو سا هلقز

 .ندددع كس نوا ا نارادمانو ناعحشو روالدو ردا ید هدنبناج كلك كا

 هلیسوزرا كعاكج ندملاع ةف نراتناخ دوجو كرارافك هلب را ثأت ا مین رایزافهد

 "یاس هل دیما نمحرلاسح راوج [۷] هدزادونس و ناک كلم ترضح رادید یوز

 [۸)ناشللیلج رالاسیس ترضح نامرف نکیاراقرتم e تی یوم

EE(م) ردیللوا ( ندنرزوا )[۳] رلبرض : دل . یرلیوط : 1۱ هناخاسرت : 

 22 [۵1] (م) ردنکم قلوا ( ییدوا ریکر ارق ) یسورغود اهدو ( یریکرارق ) یسورغود 4

 « کدزادوس) 1۷] قازر :د ۱31 [(ء) ردنكمقلوا (مسنتو سفت هلبا) یسورغود] مشو مل :

 دابملابر ترضح نامرف : ط [۸] (م) ردبسانم یس
 تست



 ج وا پولآ راسرتم یرضود ههناخاسرت رابهاس یدک ندرس ندلوق رب و یرلیرجیکی

 ۱ یوطااو اشا مهارا یسلاوبلح بوبروب ههعلق یرلپا هنوک ندنوک راسرتم یخدلوق
 " یلوا لوخد هبهملق یرضود «هییاط یلموق ندرارب شلوا مدهنم هللا بوط یرارکسع
 ۶ نامزد ی و نوز هدایز یخد ند ی نمشد نالوا روصحم هدورجا بولیدورو هرزوا

 ايب و هقودو [۱] هحرفا نداراصن كولم کودلبا هزب ورد و راصتتسا كرافک نکیا شلوا

 زافک هدایز ندکیب یعرکی هلارانویلق مان انوروطپ زواحتم ندنسکس ندنرارافک هطلام و

 1 نازورف كنج سنا بولو تیمرک و تیوقت نکرمشم یادعا بوشیرا دادما رارق خ زود
 تع زه رکشل كللهحما رف بالکن اک هدادما نکیا هدلاعتشا لاتق ءرتا هرزوا لاحو بولوا

 ایرد هدنتقو یفاش ةلفغ نح ىلع ینوک یحتتلا یعرکی كنمارامرح هام ... هنس یرتا

 برح و لادج و كنج مرک امرک بویلپوط یراسرتم هل یرلیک رافک هلج ندنفرط
 هیوط رب مان [۲] رطق هرق هدنلوق مظعا ردص بولیق یرای یراب تمکح نکیا هدلاتق و

 كننویلق رامک یسهک بوطر ر دق یحیماب هنیدا شتا هڪ اغا راقفلا هذ یسادختک لوق

 یراهروالب و [۳] هروو یئابو ی كنونلق هدتعاس نآ بودنا تباصا هتسرانا دوراب

 ۰ اکراذا قح) عطاق صن بوحوا نار هاوه یرلخیمراح و یران سو یرلکرد هلمج و

 ]٤[ هلوارقلوا هرزوایمآ ( اصاانش تئجدقل اهلهاقرفتل اهقرخآ لاق اهقرخ ةنیفسلاف
 ددع زون هم و هل رانادوق ددع ید نوا و هلبرارافک هلج بولوا رانلاب قارحا یک
 هب داتصا وشرق e هل راقلهرق زوو یادی لوا ی هلح یرلهدا ک

 ۴ تک رک "نر لضف نم افه راسا رارف رمساحو نئاخو سوکتم و تاوکنم هلم ار

  یراروالد كرازراک نادیم ندراقدلوا مزهم هلو هدکد لک هدنفرط ایرد رک ۱ و هدنفرظ

 ۳ اندک ۱۸۶ رخ اف تلخ ندمظعا ردص دل یراو مش تلاعته اک ره و

 ۲ نالوا روصح هدرجا هعفد وب رايدلو تلزنم و ردق عافترا نارقالایب بولا ربماعنا و
 ۳ پولوا نادرکر سو حورح یی هو نامردیو نوز ماجرفدب یادعانالف فوسلاةش
 ۲ هیهعلق ندنباج هیباط لزق بودیا ماعها هدایز ندلوق کیا مانتخا ترصن مالسا رک اسع
 دم اع كند سپ تنم عبر كنهعلق ندراسرتم لوق شپ نوا ندبا لوخد

 ۱ ههملق یرکسع یلوق یلبامور و یرلیدکندرس كرایرحیکی بواوا نراقم هراوند یکیدلیا
 هناوارق :ك ]٤[ هئرو : ط . هترو : ك [۳] رطاق هرق : ب [۲] هجارف : ك [۱]

 سس ۵۹٦١



 حبس 3

 سلوا مدہم كنهیاط لزق هرزوا یراقدلوا راکرد بویلوا ضراع یشرب الصاو ۳۳1 1

 كنهیباطلزق هل ارالادج و كنج جراخ نده رعلو فصول بودورو راسرتم ندراشوقو
 نراقم زونه هراود ییدلیا دم امدح كند یادعا هدنسارو بودا روص ندنرزوا

 نوجا راپوط هدايردبلو [۱] ندنرزوا كنهاطلزق نالوا رسم یطبرو طض مدقدلوا

 بوقرلبوط دم رش زهلا زواحتم ندددع قرق هن رارزوا بونلوا ان رل هیناط یلاع ددعتم

 كنهعلقو هتسراود کیدتا انیوث ككرافک بول ما عضو رلپوط زعلاب اد ر یر نه
 , هلح یرلقدنخ ییدتا رفح ًاددح كند نمشد هدلیلق نامز « بولوا هلاوح هنسیرجا
 تودا مدہم یراود کی یهدرحا ییدایا ثادحابور دلوط نماسم نیدحوم تازغ

 ترصن رت امرفظ مالسارک اسعلصامباو بودنا رسکن» یرلپ وطکیدلیا عضو [۷ "هدنرزوا

 كنفوت ندمالم لاصی وندنترفو یرلشاط ناوحوهربموقناغزقوندنتیه یراپ وطكماحا
 یجنراوو [۳] یاصو درابدک ند رسودلرا والدراو مسرو ندنترثک لاثم رکتلرازادنا

 ندهاط نالواهدک اخر زوندرادح یاروندیادعاند رل هله و تک ر حل راتکیردا,نامات

 هللا شتا و كنج ولرد ولرد بولوا تخم شافخدننام ںویملوا یرارادتقا کما شاي

 رارق رقس,هرافک هک ی راراو د یی هلا راپوشا كنج هرزوا لاونو پودا ې ۲ک

 عقاو هدهیاط لزق هجنلوا رسم لوخد ههعلق نورد بودا مده ید ینا یدشلوا

 عی مکیدلوا هل وا یرنشاوص یراود هعلق کی و بولوا شومارف دربن و كنج نالوا

  بودبا نادم شنج راو رفنضع نایاتف ناروالد بولوا هدنجما دورع شتآ نادهاج نایزاغ

 دوجو لذب هننروغوا نم ندو یراقلقا زو یرلکدلیا و راشاب و رللید یراقدلآ هم
 قاموا ر رق یر هدکس ندنرلقلرادرکجو كلرورته یر اکدرتک هدوجو بودبا ناح و

 ترصن مایا و ردلاحم سا هدییرمت و دادعت كرامنل نالي | ندنفرط هداشنا و ردلاحم

 یودرا ندهناح هللا نواه ءاغود یراترضح اشاب ینطصم نالقنادوف ولتداعس هدماجحا

 هنلوق اشاپ حارا ادختک راو! یسلاو بلح هلازاشم هدکدلک بولوا لکا هواه

 هدهجک رب بویمردجآ زوکه نسهلقوص هدکد لیا تکم .دنآ ]٤[ بودک هلبامظع یالا ر
 یند هدلوقو ینوک یجنکیا یمرکی تمارا رخ ... هس بودیآ 3 نرل “هغ

 یدک ندرس ندلوف ییا بونلوا تربشاسم ر هاعام وا راضخا افوتسمآ هناخهج

 تب 11 جیم : ب ۳1 هتوزوآ : : پ [۲] )0 ردیلوا ) هک هوا ( شوشو 1

 : بوریک
EREتی ۱۵۰  



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 ۱ دوج ومو رضاح هدنرلکدک سکه بوللوا دیک اتوا هیت هترللوق ماشو رصم و هنیرلاغا

 ۱ ... هنس نکیاراقرتم تارغ هل هنجورخ كراعش تواقش رافک ه دقدنلوا نامرف هغاملو

 تع زهربدندب رعسرقم یادعا نالوا روصح هدهعلقنورد هدصفاش, تقوهدنیوک ,:. هام

 موحهم مو هرزوا راسرتمو جورخ ندلوف چوا بودا عولط ندهعلق هرزوا یراریک
 .ماظن طب ایا مالاسا یار نکا نمرزک E هدنتقو یفاش یخد هدک دیا

 ربتو كنفو بولیراو وشراق هرافک ههجاولاب ندرلتسرتم بورتک ی دم كنالکو ربیکت

 یزادقمتعاس چ واهلا تیمرک بومآ كنج ٌةرتانوادعا رافک هللاربثأت شتا فیسلسو

 ندنبرقترصن دونج فرط رفظوحتف مسن بولیق یرای یراب تیانع بولوا برحو برض
 رادصراخ- رادرک دب یادعا هلدغالوا نایاع. هدنک رمشم رکشل [1] را تعزه رسک و نازو

 هلا برج شت | یرلهرفک هدایز ند مس یرلذادوبق هدازکب زواحتم ندقرقو رارف هیلق
 ادعام ندقدنلوا جز دنبربسا یرلهرفک زواحتم ندکس .... هلح بونلیق نار لاصیا
 دخاهل بولوا باغ هدشاخرب شاوص نبح یسهدازهش نر نالوا یرارادرس تالاب

 ۱۳ ۱ اپ زد ایدز ورد
 لاح سا یلیصف قلهایس یور هل و هنبد یادعاو [۲] یفلقا زو بو بولوا بیصن
 هکمرتسوک شاب ندهملق یخد ر نررساخ نیعالم هرکصندماجمنا ترصن هکر عم وب بولوا
 تالا بویلشاب هماعهاودج هغاع | رلمغل مان همرکسو هدرادج یارو قحا بویلوا رداق
 رز اسع هلیکعآ لولج اوه لادتعا و.رومم هدامرس تدش كرمدنا كنج هلا: افزار رش

 بودا تبعر هتساعل وا مده كبهیاط لزق و ی [۳] همادقایاب ماحا ترص مالسا

 . لامعاو هللا برحو كنجهج و ترشابم هراسرتم هرزوا قلوا لوخد ههملق ندرارب هح
 لزق امدقم كنید یادعا نکی هرزوا كعا جورع هنسالابات كنهیاط لزق هلا رامغل

 _ هرامشهدرلایقولرب کودلیا [4] هقسبولوا عقاو هدنلوب راسرتم هدایزدبلو قصالم ه هییاط
 راق ولز هوک هلق دننام ندرامنل تدش و لزازتم راسرتمو هعلق امومع دک دنا رلشتآ

 ا تواوایزور ز [0] ندبرارو ايرو تاسلا نالوا هدنرلنلا :كلرافک و لدم ندن رانضوم

 برات یراب تیاتع نکیالاحمما كمرتک تقاط یناملس تیرافع هرامغل هدهبترع وب
 روق الصا هر ام.رفظ رک ابع هلآ تایحتلاو تاولعلالضفا هلع ایرکلوسر تازحعم

 . لمادقا ( یسوزغود [۳] قلقا زو : ک [۲) (ع) ردیللوا ( یرنا) ینورغود [۱]
 ندهلزلز ۰ ندیرلرم : ك [ ه] ت ع 5آ (م) ردىللوا

 تا a سس



 یم همانحتف كم ۰

 هياط لزق كنهعلق بویلرضاح رامغل هفرط ترود هدناتسکنس وزو [۱] بوردنا رامغل |

 رزو رلوابنارش و راقلقمراپ لصتم هجراو هنسهصح عبر كنهعلق هدنفرط ب | كنب راناج أ
 رامغل كلهم لوق لوق هفرط ترود یخد هدفرط چب | بودا یراهیاط ییکنج هدنیمز
 ندددع یللا هنرزوا بوکح یراود هعلق دیدح لثم ددج و .یخد هدنساهنا بودا

 كبه بودا یرالو ناحص و راسرتم هنسیراپا ید بوداعضو راپوط زع لاب هدایز

 نالیجا ند نمشد هحنلوا اوه لادتعا [۲ ] بودبا هداما و رضاح نزایشیه هلاراتتطیش
 یه هرزوا تناتم و رلماکحتسا عاونا و رلتنطیش و لیح ولرود ولرود هدنسارو كرلکدک |

 [۳] نارو قالا نیمز نالوا هدنناح كلک و رلیدلوا شاب رمضاح بوروک نرلکرادت |
 یربع ندنعودلوا كن یخد یلسحم و یهاکرارق كنايرد جاوما و ]٤[ لبس

 ندهناخسر و ندنسهلقوص هاغلوا هلاوح یراسرتمو یرلپوط كند یدادعا ندلوقترود

 ناوحراتا شاطو نرلهربموقو نرلپوط زم لاب هللا ریجحشز زواحتم ندمللا ندهاط یموقو

 یند نداراصن كولم بوتا نراپوط مطقتسال رانولیل بودما هلاوح هراسرتم نرلپوط
 نارکبن لس هایغلوا راطما ترک و امرس تدشو اتش تقو صوصخاب بولک یرلدادما

 بویلوا رادباب تازنعیاپ بولوا ر زور ز ندایرد جاوما بوصاب رلوصهمح یراسرتم هل
 دونجهنب نکیا لکشمیراتسارحو ظفح كنم راسرتم بناج ره بولکع رلترسع زوروبش
 هدنسند روعوا هدنهاکرارق كنايرد جاوما هدلو نرف رفظ [ه] تیامشو ندحوم

 نار ندرازراک راهنو لی هلا نيد یادعا بودارابتخا [] نهزو تقشهو هدنکمقربم

 یراسرتم هرشط هدر هدنکیا رافک نعالوا هدلع كنت هل و راسرتم نکل تویلوا یلاخ

 بویلوا یلاخ ندعا طبض یرلسرتم بوقبج هرشط هرک چاق ر بولوا هدنرکف قامصب
 یدصت هنمصب یراسرتم نالوا هدکلک هلکلک یدادماهلا رلنویلق ندنمل هسنارف اصوصخ

 یسلاوبلح نالوا مظعمرادرس هدنلوق كلک بولوا رادربخ ناملسم تاغ ندنراکرادت

 رناریمریم نالوا رومأهلوق كلك [۷] یراترضح ربنم دیشروخ یاشاپ میهاربا ریطاوبا
 یدک ندرس هلو هنیرلاا كولب راس و هاغا راقفلاوذ یئاب یسرغزو هرامارتحالایوخ |

 لیس :ك [4] (م) ردیللوا ( نارابو ) یسورغود (۳] يدتا ۲1 تو ك [۱] ۰

 (م) ردیللوا (ةاک ) یسورغود [0] [ (م) ردیللوا (لیس) دوخای (لیس) یسورغود هدكنوب ]
 (م) ردنکم قلوا ( تقشم و تهز هدناکم قارط ) یسورغود كنهلک ترود یهداروش []

 (م) ردمزال یسهلک ( ندنفرط ) هرکوص ندهلکو [۷1
۱۱ 0 ۳ 



 یبهمنتحایس يلچ ابلوا
 ۱ ها راپوط تّمص ردژا نسوراب و 2 بوللوا رلمغل یهتزخ ردرود رحوا ندر هڪ

 ۲ هدندناح كلک كلذكابودا باسو بارخ هللا رلمغل ندان ساسا و بودا بار رب ارت

  بودوروب یمالسا رکتسع هل ا قار وط لق هرزوا حورشه هجو یخد راسرتم نالوا

 و نرتهیاط هدک اخر ز لصفتم ندهعلق ها رله راح و هلئاقم جراخ ندروصت
 i و ذخا نراتتطش و لیح ما واسارش نالوا عناوم هل و نراقلقمراپ نالوا هار
 بولوا رامخل هنراود هعلق لصا هدنرق هياط موق نالوا فورعم بودا مده و

  ندلوت کیا لصااو بونلتق رار هک اخ هلا رلیوط رامد [1] ناق نراود كهناخسرت
۱ ۳ 

 قلو ارک هولج روهظ هر امرفظ خف سورع بولوا راهنخر نوک انوک و رلکدک ههملق
 آه نالوا هلشراقم یالاح هس رال [۳] 2 وس و هلع 2 او نک “کا م د نب هدا

  یداوا [۸] ورشم لوخد و حتف باوا و [۷] لوح [4] رع لوضصو [6] رورعم

 ۳۲ و عن مارا ر اب ( بیرق هللارصننآ الا ) موهفم و راضبالاولوا نایاغ
 . رارفو تکم هدنرلکدک نالوا طبض هحنلوا [۱۰] اوه لادتعا بودیا اتش رو هرزوا

  دک هنماکحتسا و تناتم كنهعاق نرساخ و نعالم هرزوا ام ترش لا و بولوا

 جور یرایک هلبا رلپوط كنه كنهن بولیجا رلکدک ندرلرب یرلکدتا دامعآ هنر

 نکل بولب ررقم ننجاقج ندنرالا یراهنتم هعلق هللا قلوا دودسم و منم ندنلوخد و

 ۳۶ بوعآ هدامورف ندیرللا یمانخ هلبج و یساوس و دانع هرزوا یراّتطینک درک
 ا لر سوصخا ا ار ناب هاا و مع شا اب تب
 بود درس و دم 9 ۱ ظع راود ر ًاددح توج یر لوق غل و بودا رفح رلقدنخ قسم

 ۴ نمزو ۱۳ ] ةف نایت نالوامق و هلا ارد بل و [۱۱ ] قحالم هنتلا هیاطلزقا

 (م) ردیللوا (عغاو-و) یسورغود [۳] () ردیلوا(هیبیغ) یسورغود [۲] نابعت :ب [۱]

 .ریسع ) یسویغود ]٦[ رفظ : كل ‹ س [۵) (م) ردیللوا ( نآ لوا ) هکلب یبورغود [41]

 دورسم) هکلب ] حوربسم : ٩۱۸1 (م) ردكم قلو» ( لام ) یسورغود [۷] ردنکم قلول

 كعد هلیوش فلؤم هلیسهدافا نالوا ردق هیارو ندنسهلک ( لصاماو) ٩۱[ [ (م) ردیللوا

 :دیا نکم قلآ نه هدشوورو رب قترآ یدلیچآ رلکیدک ندهملق ندلوق کیا : روبهتسیا
 یدشلجوک یتا لاحرد یبهملق "ءانب هبهیفخ بابسا مقاط رب طقف كدا رویید نفجمل ۲ ناه ناموب

 م) یدیا یطق زمفجهلآ هدنامز رب لتقای هد مه هدلاحیه رار رلکنو یدلیک زاو ندشوورووب
 هتفس 2 3. س [1۲] قحالم : ك [۱۱] اوه لاوحا لادتعا 2 [۱۰1

 ۰ اک تس



 ندنترذک كراپوط ناشف یتتا.ناهدردژا کد قنا برق و قمراو 2 3 8

 ندهدیب ٌهفاسم یلیخرب لکد قمراو هتناي [۱] یناملسویدهر ندننرفو كراهربموق و غل و
 [۳] ناکمالیاقنع ندنرفورلهربموقو رامغل ناشنتشهد ردژا بولوا لاحت ما ك٤ ارور
 كاب ف [ه] ندیمالسا تازنع دصق هلا روصت لاح [ع] مدع [۳] ناربط هدالعا وا

 رک اسعونارق بحاص ناملسم دونج نکل بولوا اور ی [] ندناجر راک تا و 9
 . . تب انبر) [۷] لاب صولخ هرزوا ینیرش موهفم ( نویلغلامهل اندنج نا و ) ناتس ین ك

 ` راسك اخ رافک هللا [4] لام تقیقح لاقم [۸] ( نرفاکلام قلا ىلع ان رصناو اما
 بود دودعم ندمدع ضساکستتا ویتنام یل یاعا کارا و و ها را_ و

| 

| 

 هاردس كنىد یادعا بیرق هقدنخ [۱۰] تورو راسرتم هلا قار وط له اف و

 هنرلهاط و وامنارش هعاح ندرلجاغا یربا یرا هدک اخ رز کودلیا ثادحا نوجا

 هربموق و بوط نارا تارطق هدام [۱۱] هدهعیرا بناوج نمیشود هدقدراو بیرق

 لاو کو عطقنبال ندر !هباط نالوا هدک اخ رزو [۱۲ ] بوردغی نراشاط ناوح و"

 نما هلا رله ع تنطییش و ملیح تالآ و یرلهم رکسوت مل و بوت | یراهربموق

 نکیا هدنحا دوره تا یراتهج شه ترا اس لاوتم و بوچاص

 و كنج هر راو ردنمس بودنا زنع ناج نینزا و دوجو لب هدنم ند روغوا

 لق نرایضعب كنيرلهیاط نالوا جراخ ندقدنخ هلبارادتقا مادقاو یکم فرش ہوا

 نا ل يرو توها مده هللا رلمغل نرایضعب و بور دصب هللا قاروط ۱
 ضقوذخا هلا شورو رااغو نادیم نارلد نارش نرلءع و بودنا دونات هللا راهربموق " ۱

 رلبوط زع لاب یرلعلاوم نالوا [۱۳] قتصالم هب هرب اط لزق هدایرد تل و نیو بودا ۱

 هنتلا [۱ع] ںوروا سو تسد ههییاط لزق نالوا هدهعلق راوود لصا بودا 3۶ با

۱ 
۱ 
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۱ 
1 
4 
1 
3 
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 .(م)ردیلل وا (كناک ال) یسورغود [۲] [ (م) ردورغود نيم ] یاملس ود یرب : ل 1

 . مدنسهخسن ك هکلصن رداشف یسهلک (مدع) یهدارو | ]٤ (م) ردیللوا (نناربط) یسورغود ۳
 وقت ام یسلزان ( ندهیمالس- ۱) ۵۱ (م) ردیللووق هناکش ( مدع ) هسیا مزال رکا ردق

 ؛(م)ردیللوا (لاب صولخناب) یسورغود ۷1 (م) ردیللوا (ندهیناجر ةاک كنها) یسورغود 1
 ( نیرفاکلاموقلالع انرصناو انمادقا تباو ًاربص انیلع غرفا انب ) هددرقب ةروس هعررک تی [4]

 «م)ردیللوا"(یا) یسورغود [4] (م) ردشقا سابتقا فا ۰ e ردها واو

 2.2, (۱۲] (م) ردیللوا ( ندهمبرا ) یسورعود 1۱۱ ] بوی وا . بونروس : بس ۰

 . :بوریا .: پ . پولوا : ك ]٩4[ قحالم : كل « س ۱۱۳ ) بوردغ هرزوا مالسا دون
 بس ۵5٩۱ د

 1 ص یسهمانتخایس ت الوا



 ری دی اج لوا

 Es هلنلوا رام رفظ رک اع روھج دید باوص ]٩[ نسهنرک هراسزم
 هدنباجقرسش و بونلوا سرت ودم راسرتم هح را و هایرد با قدزاسرتم یع دق هدنسهب قم

  فورعمو یرعود هب هب اخسر هلا ایرد بل هدلم نالل وا ریبعت كلک هد رق هتناط 3

 ® هياط لزق نکل بوئلوا ترشابم هراسرتم هرزوا قلراو ههاط یلموق نالوا
 کوا راسزتم نالوا عقاو هدناوق كنىرلتزضح مظعا ردص ولتداعس بولوا مقلو

 ارد بل یخد یربع ندلوق [۲] ییا هلعاملوا قلموق 0 كلكو قاشاط هبا ایود

 هل 3 زرق رفظ نازرابمو نیبم ند نایزاغ نادهاسح ¿ نکیا لاحم سما یفرمشابم رایسرتم هلا

 هلسهدهاشم یقع تداعس تح زو تقشمو یمظع تلود یی و تربع هدنص ند روعوا

 تحار باوخ تازغ هلج بودا هدنسهاثم مارح هتیرادوجو یتحارو ووضح هلج

 درلدمب فام نوجا رایسرتم ندلوق کیا بودیا [۳] ماوآ یو كرت یتحارتساو
 ۱ رک دعر [0]ندرلیربغ مضاوم بوللوا لامارلسرتم هلل قار وط هلا [ ع] رلقل رهظ

 ور ك.هعلق بودا عضو هنیرترپس هياط بورتک رلبوک هملق پوط زع لاب رامد نا

 دنوک [5] یراهماط راوند كنهعلق بودبا هلاوح یراپوط هتیراهاط هلو هنیرلراوند

  بولوا عنام راپوط هنلوخدو ج ورخ كنسراک هناعلو بول وا نوکنرسو نارو هنوک
 کربع ندراوود لصا ندلوق ییا نانلوا رک ذ یخد نرق خ زود ند یادءا کل

 رام هم رکسو نرلهیاط كنج هدک اخ رز نالوا مقاو ءدایرد بلو ج راخ ندرلقدنخ

 دس بودا هرزوا تناتم هللا هينا عیانص هياط لزق سم بودنا لمکمو ولم هللا

 E روک ذ د رم ها راهبج عناوم لمتشم متشم یرخ [۷] كنج قاموا هاو

 ۲ 3 داحشا [۸] هس ره عنا وم هجرد رو ثادحا رلهس عو ةي عیانص هر صح 7

 ۰1 بولوا [4] نرق ترصن ناک و ند نامج هرزوا یرلدساک لابخ و دساف مز

 ) ردبسانمیسلوا(ییاو ) هلبافطع تادا [۲] (م)ردیللوا ( یسلریک ) یسورغود [۱ ]

 ) ,) لاند ( بولوا مارآیب و بودا كر ) دوحای ردهلضف ( مارآ ی ( و ۳1

 ۱ 4 6 هکردللوا ( هلبا راقاهرهظ ) ىسوغۇد زدزسهطق طقف بو7 هدهدرلهخسن رکی [4]

 1 ۳ الا نب نامز وا دوخاب شعا داجا اي ردشغد ( هبرهظ ) هئیش یرلکدید ( یلهترا ) كرالاج

 ۲۲ ل- ) ینورغود [۷] یرلهناطو راود : 2 [4] ندهدیدع : ك [ه] (م) شما لیعقسم
 3 «س [۹] [(م) ردنکمقلوا ( رلیرقت ) ینوضود ] ( رابیرتت ) ك «س 1۸۱ (م) ردیللوا
 ۱ ۱ (م) ردللوا ( شرق ترصن ةاک و نيد ةاج ) یسورغود ] نیرق ترصن راک و ند راج
 3 (م) ردللوا ( نالوا ) یسورغود |۱1

 ا



 یسهمان حتف كفلّوم

 ولع هلا رلهس رع عیانص لمف هلا برح تالا بولوا یم هرزوا را ۳

 بولوا قی هرم لاکو ضاع زود ندیم عارذ ز وکیا قدنخ ادعام نر

 جراح ندر قد و لصفنم ندعاق بول وا هرز وا ترفو یراکنج قاقەر "لاصت الا

 نکی زاروا وک وناتم ةعلقرر یسیر یه بولوانراقم هنرار ر یخد رلہظع ةیباط

 ام یرلهیاط ثسردیه هرخسآو حتف نرانمز رعقو [1] ناس ناهج بولوا یدنن ۱ ۱

 ماکحتساوتناتم عقاوهدالوق كنبرلترضح [۷ ]راقو یلاعردص ولتداسصوصخا یلع بولوآ

 راوارنا رشورلقاقمر تاقرداتاق یارجوفارطا كهماطینافنالوا فراعتم رومشم

 تاق رثا رب د رعقو یراهماط [۳۱ یدح N رزرو یرلماد و

 لے ورشو بولا نوحشم هل ارادتموقو بوط قوفافو زاگهلا نر کک
 لاطبا نرامغل كند نمشءنالوا هدک اخ رزو هرخستو لیطعت یک تم

 وم ءطإرو طض ىنمزو رالا مودعم هلا یرلمغل هماط یلناق نالوا نتم ةر تب

 ا ل نالتا ندزفرطو لادحو كنح نالوا عقاو هحنل وا رسم لوخد هت راق

 لاح ما یر رقت ینشاکو لالودنک نایلامیرس ملق هدنفیصوتو ر رحت [ع] ككرلءربموف

 هوواشم قالاق هظفاحماقیرط ىلع نکمشربا [هر اتش تدشو اتش تقو هداتنا و بولو

 [ )حلوا اوهلادتعاهدرلسرتم مه بولواهداد رارق دن رلرانک ید تو

 هدامرستدح لوا ندحومدونج بونلوا ماق هدرلسرتم هللا مامهاو مادقاو مارا و ث

 لیس ناور هرجا رلسرتم راهنو لیل نارابو فر نالوا لزا لئاع الب هدندور تد
 بولوا [۸] راک ماودلالع [۷] کل تجر ضح هدم ند روغعوا نراتفشم ناب

 [۱۱] اوه لادتعا رورس بودا [1۰ روع امرس [4] روص هرزوا لالمر لاح

 كنعلقوماقتناذخ اومایقکنج [1۲] ما-قا ج وة وفو جومجوم ایردرک اسع هافلوان

 ندلوف [۱۳ ییا نوا هلا ایرد بن ندرحم باح تولوا مادوا لد هن ریخ سو

 رادقملاع : ك < س [۲] [ ردزسهطق طقف هلی و هدیهخسا س ] نیسهراهچ : ۱

 ۲ دو ام سما دربی او: دا« ساز يک ك « س ۳
 ا اتا تادا ودل هدننامز فلژم هیفامعم ردیللوا ( دكرهبهجناوا ) یسوغود

 (م)ردیللوا ( هدراکبب ) یسوغود [۸1 (م) ردیللوا ( رلکملی ) یسورغود ۱۷1(م) سل :
 ۲ هاوه ) ییوغود [۱۱] رو : 311۱۰] (م) ردنکم قوا ) رر( 1۹

 یسورغود ] ییا : طل ؛ س [۱۳] (م) ردبسانم یسلوا ( ماقا )اا

 ِ [ (م) ر
Oدن  



 یاس یلح-ایلوا

as TEE 
 رایدابا وو بول ر هم چو لتاد وسم كلريقح وب نوجا فام روک ههاشداب روصح بودا

 0  یدنل وار رحمت هل و هکر دهی دنق هان حتف» اوا ر هلام رو مظءاردص

 ۱] الوا ماع حابس هد وای

 بولوا رسدم یجتف كاسهعلق هدنق 4 را 4 هتس وب a هو قلاخ لوا دم الوا

 1 تربسملاوحا دیرک هر زج الاح مکیدنل وار رحت هناخاتسک ما ےک ندر ووا هربصم تل ود رد

 ١ : سهعاق هبدنو نالوا قاف الا یاهلثم نکی قاط 0 رز هسلارولل وا راخیتسا ا

 ِ درضو لاتق برح و لادح نالوا عقاو خط خو حتف 103 ناشد رماح ءادسا

 ا هوم و یدیدس دس كدفس یایرد هننتم هعلقلوا هفاک موهفم و م ع مولعم

 7 2 كمیظع داهج و رک يا نالوا مقاو هلقلوا ینیک ؟م دلک [۲] نها كناتسکنرف

 ۱ ج لیمکت نیرق رفظ دونجو يصح ال رورس را نیدحوم بولف [۳] هد زرق و
 ۱ وادعوا تموصخح ' ۵ | هطقم ندوشآ كنج [ع] یار هلغلوا ققحم كما یصحا ربع

 راخ راصتخا ءرزوا هجو نالوا ر غلا نکم ند ضو برح نالوا رب د تروص نیک د

 كن هحمایذ هام نالوا عقاو هدنسهتسیدب شم كيب هروب نم هعاق لصاماو بوللوا [*]
 هدنف رطبرغ ندهیاط كسک و نالوافورعمو هرصاحت [۷ | هدنسهعیرا باوح هدنسهرغ

 ترشابم ا و راو ه هياط لزق نالو رامشا هلا تناتم بولوا عقاو هدایرد بل

 ر زع لاب بوم بعر EOS کش زا یدع عضاوم و

 هردزآا بولوروس یرغود هرلقدنخ رلسرتم ًامویفو امون واوا او هنیراراوند هياط

 لق نکل بولک ود یرلهیاط و یراوید هملق ًاراهنو الل هلا رادمآ رس پوط م شاو
 وماخ ربع ساسا كنهملق راو د [۱۰]شقن هدنک وا راصرتم اصوصخیسیرب بناج كراوتسا

 غ انظ یسهمان حتف كەلم لصف که دهغی وا هدنسهیشاح كن هفيح یج 4۷۸ هدیراقو[۱]

  (م) ردقو ۱ امور یهدارواهیلعءانب یدقیج شیلک ای مظ . ا هکم دالک ٣ یدبش مدیا
 )0 چ قوا ( یادعا ) یتورغود] قار ك ]٤[ ہدنررغ : 3 (۳] نثهآ ك [۲]
 وایتخا راصتخا : ك < س ]٦[ [ (م) ردنكم قتلوا ( مطق ) یسوغود ] هطغم : 2 [ ه]
 م) ردنکمقلوا( هدهدب دع عضاومو )یسورغود] هدیدع مضاومو : ك [۸] ندنسهب رب :ك [۷]

 نق : ك [۱۰] (م) ردنکم قلوا ( ندزو زکس ) یسورغود ٩1
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 یس.رب د زاب رلههاندتف و مودم رم یک - راتعلح كناشاب دجا لضاف

 ؟ردادخ تمکع بج اما ردرلمدآ لف راما یبا بزک | زا 8 تماق
 بوش هنعولب ا کیا نوا یرلتروع ایرنک ۱ هرزوا یعو وا ر رحت لس ه دال

 زکسو هدا قوم ید یسضمپ رولوا یحاص لاعو دالوا هدنجوا نوا بولاق ۾ :

 رولواغلاب بورب | هنعولب ایک ۱ هدیکیا نواو هدربنوا یخد یرلمالغ ردبا ىح عضو <
 ا رک کا کا .ک کا د

 نرافاصوا هرم زمکیدلب و علطم هس رالاوحا هجردقو هدلب چ وا لدبرک ؛ررزج »۲

 مظعاردص هدنناضمر هام ۱۰۸۰ هتس مالک لصاح رولوا باتک دلج  كسلا ر

 ج وفو ج وم ج وم یرلر کسع یلوطاناو لیامور هله بور وروتسد همالسا 9 4
 یلومصەناحمو طه قور بولوا رداصیهاش غیلب خیل رهر کصندک دتنک هنس رلیلصا نطوسک یهچ و

 هک کیا تا هقو رب بولوا مار هیحقا چ وا ید یبهراپ رصم بولوا هنسهراپ رس ۱

 یدلوا ربتمینغ هرزوا یزو مظع بولوا جار هنوک و رلتابورمشمو تالوک أم یایشا
 بوط تابیرض هدسهعلرا بناح هد دق هعاق تولوا رانامداش و رورس اشا با

 هدهحا یذ هام ۱۰۸۰ هنس بولاق ناشنو ما ندر ر نالوا مدمم و رادهنخر ند

 يربك بانج كنمم ظفاح هدنق اي هللانوع كيلع ) رلنروک بولو! ماع یریمعت هعلق
 ترین هع رو ةيناخ مدار هام و یخد مظعا ردص هدعب رایدتا را و وند (

 هنس بولک هسدنق هن هللداعس بودا مام نتحایس كنبرافرط یرامرا غاب كانبرلف

 ظفاح نالاق رزو هدیدنق بوللوا نامرف كمتک هتدامس ٌهناتسا هدنسییضا دبع ۰

 هاح قاح هلاق هدیدنق هلا رلاعا یربغ و هراناریمریم راسو اشاب دحا تویکنعو اشاب

 ارم رله ار هراز تارا واج تارا میجو همالسا
 قرف یخد اشاب یطصم نالف نادوق بولیر دک رار خاف تعلخ و رلهحال رومس ه ۵

 املع رده هدنحما مالسا یودروا امدقم هدقدلوا هتسارا هلا نویلع هرابقرقو هغردق

 یرلهمان حتف كم هدف 0 7 رم بح اص كنىرلەقلخ ناوبد بایرا و راب

 یدنفا [۲] هدازمج باتکلایبر [۱] ردشملوا رو رزو نامرف ود نوسنلوا /

 هدن رلکدرتک راهمان حتف نوک انوک رافراعم بابرا ندر ددع قرف همظعا ردص

 رک دعوت هدب رلکدنا تک نع هکمرو ونک ههاشداب یتداعس بولت ی نش

 نظ راو یسهرابع ( هد ارو دص ) هدنرب ( ردشهوا رر ) وبشا هدنسهخش ك ۱1

 هداز یه :2 [۲] (م) ردللوا ( ردشملوا خیل ربرب ریزو نامرف ) یورغود 5, 1
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 < یر ةتسارف نه ورم TEE رک تان یک ا زالوا لصاح لوصح

 1 عدل ی هدعبرا اح بوسک راهتسارک ندجاغا یربغو یرهتحش یورسو ییودوا یورس

 کورس اپارس یر یرلکرد ی لدرک ؛ریزجراردا تخورف بروتک هرارهشو
 14 E ا ؟ردشما نم هلجاغا یورس هرزجو نیلاعلا برءالا بولوا ندنحاغا

 زاید ر یلتخرد یورس هلوا هداید میم ردرطعم هلیسهحمار یورس یرلهدو یراهردو

 یخ راددماک ود هرقهرق ینسیورس لیب یدب یعرکی یرکسع نامع لآ هل یتح ردقو
 .هحولیورس یراقودنصهلحو یرلوبقو یراابومادو یراوا كانبرلهرفک هیقافصا هله
 رواوا طعم یعامد كمذا بوق یکماغربغو كم یراهاح هاغالوا ندنراهتسارکو

 3 راذودوایراقده هشتا ارز زالوا کر وو برقعو ناجو نالب هدراهاخوب زکه

 :رایور كبر كراو بوقق یورس یخد یراسابل هلح بولوا یراتخرد یورس هلی
 . هرزوآ اوه ترود هلو ا ور و لفاشار وک تر لولا رشا نداعش .تادنش

 ردراشملوا قاخ هرزوا [۱] هوک درود یرلیور كلر یخد كنسرلیلاها بولوا قلخ

 :وطالفا لوس یک یسهقاش كيدن واما رلربک هاش[ ۲ ]یلروط رطهایس یراهرفک مور یتیجو
 رلباونا هلحو ردر هاش هاسندابع رروا نراقالوق 0 کیا كنرلههاشو ردلکد

 راتروغ اما رارک یو 3 ید قوا بوک راواش هاسو اغ هاس یو

 ۱ ی اک ص ای یک یراتروع کک [۳ |« وقح هدنشالوهروم بوتر وا 1 تا هنس راشاب

 را راغاب غاب هقشاب بوروا نراحاص هنوک ر هقشاب اما ردراو یرلتروع هرفک یلقراص

 ا کنز اما راردا رلناد-ف ندرار رح یریعو ندرلهقوح ناولا یرانادصف هسو

 دل یرلقوتلوق نکل راردبا ندراهغیطق نوک انوک نرلنادسف یرلتروع هرفک
 ودق نرلتروع بولوا یرانادسف وصوب یک یرارمس لامح هدنرادرا و هدنرلکوا و

 : رفكنرلتروع هللا قامرود نادسف ورو ثلا لیهدعاج نح اما ررتسوک یلکش

 مو هوا امدق یامکحنوحیتحلصم یتلواناسا کما عاج بوقلاق هکسکو ب یراهحیق
 .رلقابا بویمک نود یک یرلتروع هرفک رئاس یرلتروع هنو رلشما فلات رلنادسف
 ىج و ردرلتسر یقشاعتیاغ بولوا یرلتروع ام تربع تیاغ لصاحا رارک جواب هایس

 ۱  یرلناص دیشرو بیج هدنحشا لس نوا کردشملوا قلخ هرزوا تواکذ تیاغ یتلخ

 بحاصو اناوت یربا یکی تلخ یراید هرومو هتسوب یرلمدا نکل رارولوا ثدحو رسم
 2: بت [۳] یزوطرط : ب [۷3 قفل : 4 1

 ۱۳ 0 تب



 ردرصهرب یجنکیا دیرک

 یسامروخ اما ردلکد كسک | یراتایرضخا تاهاک و تانابن هنوک هو یرلءویم رادباو |

 سودولو رولوا [۱] یز فطل تباغ بوود یاهج یساو یسهبع و ررو لوصح زا"

 . مومس مر ایوک یسودول اما ردفطل تیاغ یراراک زور ددع ید ادعام ندنراک زور ۱

 هرک چا اق رب ار ز رازامقح هرشط هدسودول 5 ر حط بح اص بوسا ۴

 و سودول هن هدرایدو ا رج لوا تار ندسودول دیرک ةر جوا | ۱

 یرلحاغا كم هڪ بودا بارخ یرلعاو یراهلراط هدرلرب هڪ بوسا د دش تیاخ

 ا ندا توا نار هاوه نراتک | نانلوا تعارزو بود ماق ندنخ

 را تون ۳ ۳ کو aT و 2

 یرلیور كنقلخ یی ( ناوجوریپ یور كر ناییرد,) . . ۽ راپ لوطو +۰

 یلح ردبفرط بح كد رک هک یرلفر ط [۲ | اموسن الوا ۳ نول . دد ترو

 ندا ردراتسود بیرع تیاغ بولوا 5 بوح ییاضعا بساننو ضاس تیاق

 بولوا كا دیص قلابو هجنابو غاب یراراک اک ۱ بولواربجتر تاع تلخ رفا رک ا

 لاغشا اعاد ټنو دنا تمنع هیاب یراق ا یجابنوتز ویجگابو یس راحو یحتفح و ی مناتسوب ۱

 ندا فدا اف مقتسم تیاغ اما ردرللک ۱ یادغب یرلپ وركیز ند راق دلو ادد ورک | و

 هحراو هتشهعلق ٥ هدنف رط بونج وه هرتب یاب و هلتسف ياق ندا هح راوهيدنقا ندع 1

 موق زر تیا یرایحاو لتسف یناق ارز ردقوج تیغ ینلخ بزاوا اون ی

 یوبم بودبا تخورف یعاتم یه بولوا دوجوم هدنادوجوم مییح یراراک بولو

 ردقلوا یرلهوبو [ + ] ردرلیوضع اما ردقوج یرهصتارک مورو یسسوحمو |

 درد ندا ردرللئام هرخ یرلپ ؛ور كر ید دلرلنو ما ردلکد رلهحو ی |

 یراشف بولوا م ضع قالی یساوه ب ۱ كردیموق هفافصا یرلیور كىر كنقلخ هعون ۱

 احا اما زالوا 2 یوتزو ی یرا و ی نوه ندنعودلوا هد 1

 رووا ردا یراتابورمشموتالوک امیربغو یراتارثم نوک اوکو یراروکنا «دنرهمب
 ردراو یراعاب هدنرار وتوق اجتاح بولوا قوح یسالا شقو ین زقو سها نا کل |

 قوج یک راوی كرار یربع اما رولوا هجروخ شوخ بویلوا ذل د ما

 ۶ س [4] یاب نوتیز : 0(1 ردنکم ینلوا( اموسیک") یخ :3 " ۲٩
 ( () ۰2: .ص يدجا ( وی ۱)یضدرافو ).ونکما : ب ویا : اس ام ) ك

 ردرلهبوضغ : ك 3 ۱

 حس 0 01۵ بیس



 یمهمانتحایس یلح ایوا

 اا٣ الح شما ولم هرزجو هللا مدا یب كب زوب هرک یتا نکیا هددرفک تسد
 مسو ردشلزاب یرکسع نر سرما كم یالازو هل و ردشل ا هرتفد تر وع ك ۳

 ۱ ی رد ىت ردشلاق یسهش اط امرو هاوا ناهلسم ندمور ددع كب ید

 ب م ییا حو ردشلاق را هعلق لکم رومعم ددع ید نوا حو ردڈلوا ا

 8 1 E ج
 ورک 5 هلح و ردراو راعف كد شک هلجو ردشااق رانا نالیع ددع در زحس

 ِ راءودراطق قرف 2 الا و ردشلاق را رد و سواح e كم وا او كم زو

٣ 

 ددعكيب زو هرک درود هلم جو ردراو یو نوق كم زو 3 هلحو ردشلاق

 اب و عا ددع كم زو هر روقام یراءابو م عادو عد ردوا رز رگ ر اک ثا

 هشهلوا ریرح یلغآ نوف فا ر قرف هج ندا ردشالوا رر راناتسو كبشءو
dr,۳۰ت كم یا هلجو ردشهلوا مقر یرلناوف لب هدر ددع كر ی  

 . لىلا سشخزو هلمجو راو یرانامر وص كيب یتلا لجو ردراو یراتام رک کد یا
 .رللوک یلشماقو زاص هدر زوقط هلجو ررو یناعاس رمشع بونلوا رب رج هعرزم ددع

 ۱ هقا كيب زو [۱] هندق رادرس بولل وا دق نواه صاخ هل ک عرب بول وا رر

 ۱ نزک هدرو ناحوا هدکوک مالک ۀصالخ یربغ نداوهداب یدنلوا ر رح صاخ هداس

 1 :rae ها ردشملوا دو مالقا توت وا رب رح رلتادوج و۰ هل نزو هدایرد و

 3 رضح رونلوا نامرف هنسایاعر دب رک یدرود ا ندخل کد ددی درو ف ا

 عاب و یرمشع یادعو ر هدهنسو یټ ناوق هرزوا یرررح هنع هالا یر رم
 هد راهلوا فاع» دیرک یایعر ندرلفلاکت ادعام غلاب جارخ سارذ ی نامو و
 رقم تلور عرش تالحیس بواک راف رش طخ ندهانبلاع هاشداپ ول دامس

 برا و اعز ب برا ددع كی چ وا یعرکی نالوا هددرک هر زجو یدنلوا [۳] متر و
 انام رف ود ا یرشع رم ترضح لدع ددع ترود رول دم هس رالا ید دل راراج

 عا رغوط هنیرللا یخد كلرلن وند زسهلوا هرزوا زارتحا ندعا یدعت یربغ بولیر و

 | هرزجوو رایدنا رلاد رلبدانم بوللوا دیقم هیدن تالحس بولبرو رلیناهاش یارغ
 بويلوا | یسوزق شقو ا ندنتفاطل كساوهو بآ عردتالو ر هیوا دیرک
 ۳ ۲ ۳ ی روا لماحیمورت E د

 یهو هسرولوا شیاک ای 1 مقرط : س [۴] دق : ك [۲] هیهیدتق رادرس : ك ۱]
 [ (م) نوساوا

۳ 1 ni 



 یمهعلق هناع

 ندفیت نادند یرارافک كيب هح بودا رز دنب دق بسا نرارافک یهدنشا بودبآ
 هام ندنا سا هعلق نیریشو عنصمو بوبح بج اما شا مدهنم اجاج ةعلق بورك

 ۱ برد عاج اک
 هاع هملق فاصوا

 هدعب راشمد یسهملق (هناء) هنمساروصنم ناطلس هللاقالوا یسهلقزکسردیس ان برع

 رادهتخر نراریاجناح بودا حتف روصنم ناطلس هن بودا التسا یرافک هقاق

 ه هدنفرط قرش كنيعاد هقافصا هنن ندا ردهعلق نررشو نن تباع اما ردشم

 بودنک تع

 [۱] ژورابما 4ةفا وا
 مدهم.بودبا حتف اشاپ ناسح هلیأر یدنفا [۲]یدفم هدنخنرات ... هنس یخد یو "

 ندرلزاغو ددع ترود هدنسهمیرا بناح كنهقافصا وب ردکع هعلق كحوک ر اما ردشع

 ردلاع كمرک مدا ی هترلغاد هبقافصا یربغ ندرهملق روک ذم ددغ ترود و رار

 یرلرفاک هقافصا هڪ ال وا حتف را هندتم هعاق هراب ددع ترود و هدرازاغوب دز و و

 ندبانایرج هدنرافرط یسونجو ییرعو قرش كلدرک :رزج وو یدرلشمهعا تع

 بودا ورخند راغادهقافصا ون یرلعسنم كنسهلح ردراراهناددع سشقل| زویخ ارگ ورم

 ضع رلکجهرد ددعز ویچ واندا نایرجادعام ندرلنو و رارولوایلوتسمهنضرادنرک ریز

 زول ا یراناوربآ كدب رک هر زج هل لص احل ا رول وا طواخحهرلوصمظع بول وا یهاظندرلا

 الثم ردرافورعم همان رلوص یجا ینا اما ردراوص رک و رهط ددع لا ا

 یرلادعام ردرلوص یجا ددعیلا هل ردنانایرج ندد [۳] یسهلق وصیجآ روک

 هاو ردرلارق لاثم هصق ننمو رومعم ددع شهلا زو زکس هلحو ردرلتاح ے

 یراضاق یخد گردرب قاصف رود یکی الا ها و ردرال اسف ددع ترود یم

 هدنق یمادعام بولاق ایاعر ددع كم ید ناسقط هاو رابدامالشاب کما تم

 هر زجو هرزوا یرلرتفد كتر هک هدنوخرااما رلیدلوا در هدشاخر شاوص هدن

 تو « یحتف كنیم ] یدنم : £( 3 س ۲۲1 زوالا 2 رام نت

 یسهملق : د ٤ س < ب ۱۳1[ (م) ردنکع یسلوا ( یتفم ) ًارظن هتم . ردشماکرح ل
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 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 مم ردیللا یریجناوهرد شقلآ یصبقو مهردزوب ولاتفش ریو رلکیقو رب اویا رو رلکیقو
 هەرازج و نوتز وو رولوا یلوتز هن وک قرق بولک مرد ی یربجنا رکشو

 هدر چ وا الوا ( درک هر زج تانداعم نایرد ) ردقو هدراید یرغ بولوا صوصخ

 ,E قرقو زوط هدر یدو صدو موشروقو و هدر یياو نوتلا هدر رو ره

 | یراشاطو یرلندعم یشاط یا هدر یدو یرلئدعم بش هدر چ او هاح رهوک

 . هنچرا و هرتک و تروک وک و [ ۱ ] تفزو نارطقو یلدعم خیرزو ردیراندعم جرکا

 زدرانداعم نوک انوک یلاثماكونب هو یوم لابوندالو [۳] ینمرالکو [۲] كندباشو
 دمازتل الاح یره بوتلوا دق یریم هلمج بولوا لصاح یرلندعم هنوک شمن زو هله
 کس ءرزوادنلب ع و رداع .ندایرد نرالا لم زوج وا یرلعاد هیقافصا یدو

 درک هر زجو روصنم ناطلس و ردشعوا رب رحم هب هدم و کم رلا رق لام رهش هراب ید

 _ندنراهرغک هک افصاوب یسهفاط برع ن کیا هدنرافرصت ةضبقەنس یدب شمت هدک دنا حتق
 پودا ماکت یناسل یانو یعور مهو یبرع مه ندنراقدشرق برع هنیرلجما بولآ زیق

 ۰ تباغ یتاخو بعص تیاغ یرلعاد هقافصا وو رداصو كنفوو یایو قوا یراحالس
 رج هنایع لا حتفل ادعب بوعد لب هنلارق كيدهو هدنامز یم هللا قالوا عیحش

  هواسرتم هللا وزابروز نکیا راشمهلک هنتمدخ سیرتم هقافصا الصا بودیا تعاطا هلیجوا
 ۲ داقتمو حیطم هلم یراتروع بولوا دص هدرامغلو هدراسرتم هلم یرارافک رابج بورک

 3 الوا (ردا ناب یرلهعلق یهدنرازاغون یرلعاد هقافصا ) رلیدلوا

 [؛| یروبما ٌهملف فاصوا

نوجا كم اداقنم و عیطم نسە هرفک هقافصا ردهعلق نهتم تیاغ
 . یزاغ هدنح راب , .. هنس 

 بودا e نورا یهعل كي هعلق بو رقیح اک ندنجا شاپ ۲ ۸ ar لم دنهش و

 ردشملوا عقاو هدر تراص ر ند زاغو قرط قرش ك هفامصا

 !ه|اولوبا ةع یفاص وا

 ۲ حتف هلا وزاب توق بودک هلا تکی كیب یمرکی اشاپ نسح كوچ وک هدهرو نم ۂنس

 ۳ ینیرا ۹ ۳ ۱۴۱ تلاش و 7 2 و باش و : : دا [۲] تفاهرق : : ب [۱)

 ۲ ووا : لس. تورا . هل ا۵] یروییما : ك یروسما ت
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 ردرص» رب A رک

 [۲] طولم و e مود [۱] ملسم و فاعم یر رح هنوک کد .یدنلوا

 ۳ رل هک يز ړه ه و هزکس و یدئلوا دکن یرلارق كاس درتفد مور ما

 یراصاخ یرلاغا نرم یسادختک راشواح و یرلادختک رتفد و یرارادرتفد لام 91
 .تسپ رس كراجابروح هلم و كنرلاغا قاجوا هل یعو یحزوقط یدئلوا دی وی

 یدنلوا قیمت ... یزرح هعون یخ وا و یدئلوا لټ یرابوک

eدب یک رب زج تالک زیکنا رهش 3  

 تان هدایز تق ن سس هه یک و تولوا لصاح ی ت هب یه هدشرا 3

 .یضعل بودا تم یادوب هک رب هتمز ر لس اقهد ال وا رو وا لصاحب راتآ رمشم تاعا |

 رص هنس هلک كنون رولوا لصاح راد هناد صاخ مدنک هلک زو ند ادغب هلیک رب هدب رار

 ۲6] راعص :ددادنب لرد ]٤[ اموض هدمورضزا و زکب رابد وارد تدرا هد رم رار ر

 تابویحرت اسویسابرا نکل رىلکەرقو .. یار كد رک و اما رلرد هاک هدموز ارد |

 هحا ر لاثم مخور سکا تی 217 ا مودم یلاب اما رولوا زا یرلتالوقم

 کرولوا نزا ه رک قرف و " رواوا ینافصم لسه رک قرق بولوا یرلةبیط

 روتلوا لوانت ذیل یک امروخ نکیا هزا ندلوا هدرور بولوا هروم هلتم یو

 3 با PF ES PU ETE ORI 1 و تو

Ea SE19 تنیس ته کا سیا شد میت  

 ۱ مس اد سس تم مو نم ی سس سس ی وری و ریس

 س وسط سر و

 ,یعای هر و ردرومشم ی هصوص هدنمز "برغمالا ردقو هدراید ر یعای نوتز و

 ىلا یربغویتنولادرزو ىق ینولاتفشو یزا ویموزواو یربعاو یطاک و یسهعو

 ,لهاوس-هحرک زولب یزاب تا نرلباتبح یع ونا ثنسرانابو رتشم و تال ام ت

 .ناشن ندزربلا هوک بولوا عقأو هنتساروا كد رک ؛رزجات هکعاد هقافصا اما ردتالو

 یسهناتسک ردلکد كسک | از بآ و: یراق شقو زای: ک رددنلب رس یالاب کو روا ۱

 یوزوا نرو یدو یزهوواو هلومشومو یدورصا طالخاو یزارک ]٩[ السو یفطزق

 بولود یناهج یراتخرد یورسوینزقویریش> و ینوتزو یرانو زلواكيسک شقوزاب
 هلرلتالات نالوا هدمیلقا یرغ ودندن رلجاغا . یورس هل یرلهتسا رک" یخ كتالوو

 [۷ ]ید ؛یع کیو یم رکیو یدب نوآ یو وا قاس رسوضخ بر ددو ومدن و یر و

 TON RR O ماسه dy ما ند ( ملت 1
 نامش ملل[ ۵] راموص : ما یی س ۱1 | (م) ردبهأتم اه د هسا وا 1 هتک رونایشیقاپ |

 شبا يک شل 1 اسب كا
REات ها  



 یمهمانتحایس ىلج ایوا

 ۳۳ و غاب و . یدرروط رانامرکد و نرکسع نا لا کراو یرانامرکد وص

 ۳ ۱ بولک ندنراعاد زونخرا ات لالز نیع و و ردشعود یناهج یراناتسو كبشم
 وصنم ناطاس یهاشداب نامز برغ» هبدنق یسا اما رولوا طولخم هایرد هدنیبد هیدن

 زا یهاظ یرلات ربا هدرلر كسب ج الاح ردشعا مدھم رار کا بودبا حتف

 : EL ر هغ تااح هّلا برد تل هب ندا

 ول هر
 ناخ 7 لاثم هعلق هدر نوا شاط 7 هدایرد ت دنعل 71 كيب نیست ندنسهعلق هب دنف

 ِ ِ ءاردص یدمش اما نا دایر لس YE هرصاحم هیدنق اشا نسخ یلد 1

 7 د و اما -رهتتلوا نودا کیا ناتیورد هک ر ناح و نورد ر یار
 ۱ .بولک هل راعاتم نه بید و ندم و برع و مور راناکرزاب هل ییامز ی

 4 الواكاپ هسیاراو یراذوعاط رک ۱ بوروطوا نوک قرق لماک بولوا نامهم هدناخ و
 3 ۳ رب ره ا باد ن رو مرکصندبزکقرف تویضوف ههملق

8 
5 

 )هه ندا ردراو یراههرظن نرفاسم ن رزاب هلو هدن را هرشط كنسرارهش

 ناد هب ( هدنق هعلق نتم دس و ناصح نصح لزنم ) ادخ هح بودک مدآ كيب

 اج وا لماک یتحایس یر زج ج رک: لی یل ا شهلا زورا ودل و بواوا
 ل EOS و رلارق ددع ۸٩۱ هدنسهر زج دي e مالسلاو ادح دمح یدلوا

 سراج بودا ر رحت هلزع دنفا كبررحیراناصق ددع زوبکیا هلم ورلعالق ددع
 0 ۳ تم ج ت غان فاما ادا. كوا ور هلو نوا
 یسمرص همدم و کم هلج یخد یرلجا رخ هلرلابار و ایعر ددعكي:شب یمرکی هلک و

 ۱ ,صاخ ءرلناریمریم و رلارزو هل یر رج هعون کب یدنلوا ر رح نوجا قمل وا
 7 كير نوا هلج هرایت بابرا مییج یر رح هن وک یحنحوا .یدنلوا رب رحت رلنوناه

 نطالس عماج مر یمیقر رلءعون یجدرود یدنلوا ر رخ هصح و رام ددع

 اعز ددع یللا زون هلج یررم ینشب یدئلوا ر رح یرانافاقوا الکو و ارزو و

 روا یصاخ هاننلاع هاشداپ یریطست هعون ینا . یدنلوا رررح یرلارق تسپرس

 8 (م) ردیللوا ( یراتالوصحم ) لا [۲1 (م) ردیللوا ( یرلغاد ) هسلیقاب ]3
Nتی  



 یار قحاووا

 یراباسا باک ی یخ رج عنصم نوک انوک هدنرارانک راه راج نوبع ندمانایرج هدنراسواک

 تئاتم تباغ یراراو دو رد لاثم هعلق یسهعبرا بناح تولوا یرلءرخ نابعاب ددعتم و ر

 شوخ نزح تاوصا كنارازه رازه باسحالب ناغ نالوا هدو تو وا س هزز

 توص یخد منا یرورضلاب بودا شح رلافص ازفا حور همدا یراقلناوخ اون ن

 ضرعو [1] ربروشو راتاو رلا و ٌهزاغا بوقواقاشع لوق هدقاشع ماقم ناقاشع دناب

 یافص یاحر قاطواوحم ماو هودناو مع عفد هن ص وات راردبا ارجا نرلماقم [۲] یراپ

 كسهلافیصوت و فیرعتهرزوا ییقوام یمراغابو لصاحملا ردعاب زونخرا راذعلکو رازهلال
 فیعض لوا ردناسنا راکو » هللابفراع نروک یغابو قاجا رولوا باطتسم باتک دلج
 ظفل یو و یزب لوا اي رلاس مرا غاب رب هلی وب لا ششوک و یعس هدنرمع ربصق كفوا

 كنیراب بانج ندبا قلخ ندینهفیج هرطقر یزب و مع قالخ ندا قلخ هلا ( نک

 راذ هرجا یرلعاب قامحواو یر دلخ و یودرف و ندع و نالع تنج و یوأم

 هرجا مار یقاب هدقاب راد بویعا تبعر و لبم هسرلعاپو كنباف راد بود « ردشعار

 ندمایح غاب وہ (بناج نیزا) رسی مهالا رتسسا كادیرجتو كر بویلزوا [۳] کما رارق
 بودیک تعاس ۳ هاچ ب

 قجاووا یارصص رم

 هدرلرب یضعب ؟ردا رحم رادلوصحم عساو یلشاب یلاب ر هددبرک هر زج یخد و

 فیطا ندنجنر [ه] دایمد و [] وکسرف و هلزنم لرص+ ؟رولوا لصاح یجترب راد

 ه دنفیرلجا رخ بوللوا دف نواه صاخ هنسراارزو هیدنف بولوا لصاح ی قارب

 هدا ۷ هب سع باح هنن ندا رک بوللوا و رحم یمالفا كس راتا ره"

 هرد یلزانچ لزم

a ۳بولوا یرایوآ ناملسم تا یساوه و نآ هدنراتک هرد تابح 0 ۵ یاد  

 باسح هدنرانک [+ز كباوع رهن وب تح  یدئلوا ابو یرادجاسم و مماج و م

 یا: ۱۳] (م)رد(رابضیع) یروپشم [۲] (م)ردنکم قلوا (راک انزوس) یسورغود 1"

 هب «هحهل » هکر د (دوکسراف) یسورغود] رد زسهطق طقف هلو هد ی هخسل ب روک :ك [

 : دل [ ۰ ] (م) رک ( طایمد ( یروپشم ِ ] (م) شا هبصق رب یک مع اضصق هدهروصنم هرول

 تكناوص : ار و

 زر
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r 
1 "ِ 

1 

۱! 
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 نرم و شمههوروح بورود یراتخرد [۱] دوجوم الح رلشموروف بودا ت ار و

 ار یاس کو نرو ناوغراو قالو سک.ر و لوفو نمیمايو طاک و رولو
 1  كلا رقترفا ندا اس یعابو ااا رول وا رطعم یعامد لا ندر خسرفرب یسهبیط

  هدایندوب ؟ردشمکید نوا ناش تخرد ددعكم درود لار و ندترام نس ىلعوا

 . ندنراتخرد نامز لوا الح ردکسک | زا هدهسیا لکد ردقلوا اچ, ییا قو یرالثم

 ا هریص هربص بوئلوا ح رط یشه ممردص یم ردیاب یرلتخرب یورس ددع كيب درود

 نوا لماک هنبناح بونچ ندلامث یلوط كلام ربع عاب وو ردرل-شلکد راوم هللا رج
 ا ترود لماک یضرع و ردنشعود ییارح كجوک رب ناھ, ردمدا كی ییا .
  نامع 11 ی بوکچ رس هاس جوا یراتخرد یورس یهو رده وطخ هب 5 ود

 ّ .بولوا قرذتسم هرازبس تعلخ ود راردیا رس نامز ه بولک یز یرکسع
 3 رد ادخ عنص هڪ بولوا رسم یرلاشاع اد دمج ۲۲ ] یدا راررود هرزوا 113

 | تخردر سه اما كدتبا رلافص و قوذ بودا راتادابع و تعاط هدنراهاح لظ كرلاهتم

 | ردرانوکر ضخا ورس راقاجوق مدآ رچوا مشکبا یرلقلنلاق كنبرحشورسر یهو كراميظع
 ابر الصا ردرادمآ رس تخرد شوا رمعم لیپ رکیب یسهج كرابورس وب اریز
 ۱ و یبیمیج ردراورس دما رس رآو دوز نوک نیس نامه ردلکد ناشیر [۳] یرابح

a1 ¥ بویلغاب لب هنعوللوق قح تعاط بورشواق لا هقح روضح هرزوا باد  

 ۱ نؤردقمراو امدق نیسدنهم داتسا عردلاعح ودم ردقلوایسانو یساوهو با كونو []

 ۲ ثلرکراکرب هلبواهدکلف سلطا کردشمنا رافرصت هلبواهدنوب یناب یانب لوا بودیافرص
 ا خاک و روروصقم لاثم مرا غاب ددع زو: هجن و مدق راک ددع هجن ردشمهعا فلس رامعم

 ۲ راددعتم ءرح و رلهعاق دابا تهز دنسپ كئرف اع ناهج هدر وب هج ادعام ند راشروخ

 ۲ رارمشعیف ارمشع ضوح و راهراوف و ناورداشو هیقصف عنصم ددع زوب جم و هتسارا هلبا

 رودبا بالر رار هجوا رلهراوف نوک انوکو رالیساس زو هج بولوا هتساریپ هللا

 ۱ نوک انوک بولوا ناور و یراح بویلعاج راراما [۵] لوک لوک هدر زون هج

 8 ردلزوک كب یزوس ( ىدا . .. ایا ) یهداروش كفلؤء [۲] دوجو : ك ۰ س 1

 ۱ کهداروش كەلۋ [1]4 ۱ (م) ۹ قلوا ( یرلغبنج ) هروک هنتم ] یرلبشخ : ك (۳]
 ۱ وروک ) یسورغود 1 لوب لوب : ك [0] (م) رلزوك هدیزوس ( رلرود . ۰ . پادآ )
 [ (م) ردیللوا ( لوروک

 سم سم



 یناب زونخرا

 هنوک شو یرلجاغا هلنصو یجاغا زفاصو یقدصفماشو زومو [۱] ولح و ربمش راخو ۱

 موزوا رر و هاد هن وک شم هدموزوا مقلاص ر یتح راو یرلجاغا روکنا رر و موزا |

 كنراجاغادوط كزو هرك هجو ۳ رر و ولاتفشوالا هدنجافا دوکسر و یراجافا )

 رشللا رقرق یمقلاص یهو یراحاغا دود رولوا لصاح یسهویم تو ندنعاونا هد و ۱

 نوک اوکو یسالا نوک قرقو یرلجاغا دوصا رانا هنوک ناسکسو یروکنتا ربلک هیقو ۱

 یسلتاکهر یول او درام یولا و یزاولآ وادا و یسیعقو هنشوو یرازا رک رادبا ۽ ۱
 راد زاوا کیه ابو سا یخ لاا ویدا او اوو یسناننکو زر وجو ۰

 برعو مورو یرلهفوکش هنوک كم زو هرکه كنايند یی ادغام ندنغودلوا دوجوم |

 یراهفوکش كن را الو نیحامو روفنفو نحو اتخو نتخو ناتسکترفودنسو دنهو مو

 لشیو ضایو یوام ییهناخ یعرکی زو یر ادا ردشلوا نع زوتخرا ابو هلا

 رومو یراض و هشفب ینمرقو ردشمهلروک رالنس هلوا هدایندوب ګرولوا یرالنس !
 تربع یتح زدنا طعم نغامد كمدا یسحار بولوا رتتق رمتق زدق لو 68

 كند نوا یسهقط لکو یدلک مرد كدا نزو بورابوق نشاب هشقس ر نوا ۰

 ساق اذکه یراهفوکسش E یدالک مرد چې وا یاب لشرق هاد 9 هک ۱

 هدب و مدشمهمتشا هدم رم .یحاغ و و یجاغا زن یا و یجاغا هوهف و [۲] ومد ۱

 کک لاب بوبادوب یک صا تر یوا یک ایا بک هما ءدروک ۱
 یر سکه از ٩ ندا فوق آ ی تردق الو قار و هایس یف زو هم ندرب

 کیانواو یراشماق رکشو یرلجاغا زبج و یرلجاغا زومو راراصاب راب تک همصاب هلکنآ

 یراص و یصرفو ey لشي رک هرانح یر یه ؟رولوا یراحاغا هک كن راکنر هن وک

 راو E لیجحز یخد و رولوا لصاح یرلهع ضایو یک یحی را و تشو یوام

 ۳ جور راو یرلجاغا ینیحرادو یخ دوارو ینیحبوح و یمانسو ردلکد اغا اما |

 دیذللابحلرصمو ردراو آوا لفترقو رفولینوردراو یماشم لپس هنس هوم كل كمور ق

 هل وک قرق كنينرقانومیتفاو یترقا دنوارو رسیاک زوجو یدنه زوجو نیطالسلابح
 یجاغا [۳] ماقاب و یجاغا دوع هرق یتح رولوا یسهرت هاش نوک انوکو نتدالو یعاوتآ
 نامزیلیخ هل مایا روس یرلجاغا كبملقو ماقابو دوع روک ذمو اما راو یجاغا كيملق

 كنسهلگ ( هنولوا ) هکمردبا نظ ] اومر : س [۲] (م) ردنکم یسلوا ( بوئرخ )۰
 (م)رد(مق)یروپشم [۳] [(م) ردش)زابهیبد (هنولواسایق) هدنسهخسن 3 هکل صا ردیصقا فیحصت
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 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 كراسعوک روکذموت اما ( ناتسمرا [۱] غابناوضرهضور ناتساکرازنحغاب سیاتسرد )

 . یمج ناباخمرا غاب ر ثنهاشداب تیرقا هدنما زونخرا هدنمما یداو حطسم رب هدننماد

 غاب كهینوق اوك کک ردقاجهلوا هلو ردراو هل مار خایوقابرب هلبوا هدساطاكلفوب کراو
 غابراجكتالو ز ربتو یعاب هدرد كشالو ساویسو یمیزوصا غاب كن هبطالام و ییعا سم

 ۱ یوطد یوجهدنب رفندو و یغابقادوصكن رهشهفک هدنسهر .زحمرفو یرلتشم تشهدرا

 عاد ىج ا زونخرا كد رک وب هدایز ندنرلغاب هناخ توراب كمرا غاب مس

 زا بیاحعلانمو ردرازجاع هدنفصوتو فیرعت كزونخرا غابو راحو ر نافاصو
 ۱ واماردناباس ناتتسناباخ ر [۷]نادف رب هدنناب كون یناذ مرا غاب هلدادش کر دهاهنی
 ارح ناخ عا هشدحو ناطبعو نانج ر یللثم ناوضر a N یعا زونخرا

 می رلام- ةءامكح فانصا مج ردیسان كلارقما تیرقانانل وار ن یفاص وا هدالا ردناتسلک

  هرزو تمکح نف یغابون نوجا لارقتیرقا نوجغودلوا فطلیس ءاوهو تآكل و: بودا

 3 ینآمجفیطا نانجغابرب لوب نوجیقحادخ اما راردبا انب بودیا رخآ زرط حرطرامیکح

 ۱ یعطاق صن ( «الا هر نو ىلا اورظناف ) E بودا تحایس لی ر زوطوا

 کار ظن هلا رظن ناعما بودناناربسو نارودو تحایس راو هرایس ٌهعس ٌهعس ملاقا

  هدنیمزیور مک ۱۳ یو یلقاشدا نکس نوا هدننوکبش سمعبر كضرا مداوب

 روک ر غاب لاثم[۳] انس رهش غاب رب اشکلد یارف حرف ی یا زونخرا و

 E كما م غابو تجاح ههمالک لبوطت مالک ةصالخ مثمروک نعابزونخراوب هنیرکم

 ۱ سح هاواهناراحشا نالوا هدغابو ایربک بانج ؟ هلوا تداول و یروط ز رط

 ِ 3 بودم یک ح وریذهاج ۳ وک رادههاس تح رد نه اب ا راهظا ینعنص بور و

 3 وا عاو راخا نالواهدمیلق" ید ورلررودبولب ز رد و لا ىلع یک شمقج ندن ر دق تسدزونه

 اددوحوم هدیو هسا راو تادوحوم ردقه یه ندنایراهزاو تاهاک و تاناسو تابوشمو

 رد شمهمتشا راقلوق و سمهمروک رلزوک زواحتم سکی ندنراجاغا اید کی یتح

 ۲ سونیاو رشجو نمرقو لادذصو اید کیو نایدنسو [ ع] اتاصالپ ندنعاونا كرلاهنم

 ۱ ۱۷] سبح هلوقاقو دنلاسعو قدصفو روصو امروخو [*] هراسو [ه] قرطو موقزو

 3 : 3 [۳] ردیلاع وقواهللاید دشت كلادو یحتفكناق [۲] غاب رونخراهضور :ك «س [۱]

 : 2 [1] [ (م) ردنکم یسلوا (ءافرط) ] یرط :ط .یفرص : ك [ ه] ابناصالپ : ( ء]

 [ (م) ردنکم قلوا ( شبح ٌهلوقاق ) هروک هتتم ] نیچ ٌةاوقاق : ك ۷ ]
 EE مس

 رو 3



 یغاد زونحرا

 ناینانوب موروید ردنوفدم هدنا هن بودا انب سینک وپ ندوق یسهفیاخ كەن
 بودا قرغتسم هرز ردا رز یربق كهفلخ ندوق تیاغ بودبا رابتعا تباع هر

 بصرك مدا هنجما در و رد نی نم هلي وا رد راهاکترایز كن هجم تلم

 نهد ر تشکنا هنراهید تمنص هدروخو روزورز تنز عاونا بولق هد ريح

 یرلحا ثانی کم ناڪ لا ردراو یرانابهر زواحتم ندزو ثب و ردررقم. ی

 رانمو و وق ندم رجا یراتب رشرکشو ندمرد تمعنهسراو هفرط لوا [۲] یرلتاو []
 ردیقلوا رلناجو رحم یلمرو یلهزاب ندد تما [ع] هدنس 2

 تمدخ هنقشع ېب یسیع هنیملسم تازغ هلبراحارج رانابهر هلج پویفلوا ریمت مک
 هبدنق هنب بولو افش رایزاف ضمب رارردب [4 ] تاب رصقو [۳] امروخ ریش ب

 ارز هديا رام اعااد ادخ ردرب هاکهریسم هاکجرفت بیاج رب یدیا راربلک هنیراسرت

 یاب شا كرد و قح یدیشوا ر رحم فقو هنعماح راکنح کد دە دىق 0

 ندهعلق مکنحق کش دن و رج لدهد رب سل هرامور نالواهدزجما هب دنق هدهد رع 0

 الخ درو ربخ هکر هللا لاح رب بوئود نغاجالتا راحغال هنتسوا كرر

 هدرامغل یضعب لااةقیقح یا E هرامور هرجا هعلق «دینامم وند رل
 ی رلهم رقم هبا وه TT یرامغل بودن آریخ هحل کد رام ور هب ه رشط لند

 فعل [۷] بویلق یخد مالسا رکسع یدرارات | هاوه رلمور یراهلاش هرق چ اق
 ی هدیرلمغل زو هحب بولتا هاه یرلمغل اراقگ یوا هقرالا رلت

 ۳ ه رع بناج هنب ندر د ا و ندنا یدرولوا لطعم یرلشیا بوت یرلد

 ناتسهوک رب هدنلوص كنایردبلتعاسرپ بديا رلاشام هنوک هجن هدایردبل بودک تع
 نم وهیصس هل

 ۸] زونخرا یک لو ۱ ۳

 تاهاک تانان ادخ عنص ناولا كي هحس نالوا لصاح هدی وب و یاتمهب ا 7 :

 (یرلتاحورج) هدنرب كنسیکیاو یسورغود ردعیاک ایهدلاحره (یرلتاوی .>۱) هداروش [۷]

 قلوا (تاندنق ) ی ورغود [ 1 امروخو ريش : ک 1۳1 ین راع : ك [۲) (م) ردیللو

 بونلنف ی لوس . بونلتق : ب [۷] هب دراو : بس 1 الاح e : ك ۴ ه] ۹ 2

 (م) ردففند (رایچنپسا) هکلب [۱۰] (م) ردیللوا مس اذع) ی.ورغود ]٩[ زونخرا :س 1
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 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 اش ر تم لکش هدایود بل رپلکد هدر یلمزال اما ردنکع كا ممرت و ریما
 ۳: ی هلاق ال شاطر مدا تولوا ناو و شا شاوص ةملقرب شارط كيس
 رد تایح با رب هدنجما راو ینامل لزوک ر اما مدما [۲] باسح ننیدلوا هدءرج ه
 ۱۲ یک هراب زو یا یدالوا ربرحت ندننیدلوا مولعم یمسا بولوا طول هنادل و

 ارق نیعو رومعم یسهعیرا بناح كامو بولوا نیما راڳ ندراکروز رکزور زنکس
 اوهو بآ هللاقلوا یرافرط لامش كد رك ةریزج رافرطوب ارز ردشلوا هتسارآ ملا

 ۲| اک هلوق لزتم) بودک تعاس ۲ هرغ بناج هنپ ندنا ردشلوارام بولوا فیطل
 ل تعاس ه ندنا ردرلر رظان هاج یراکزور زدلب قترا یربع ندنورو و ( ییرو
 ۳ دلو ا ۷ ره تمس ت نیا (یرویدولاپ ) بودک 4 برد
 3 اغ راقح زوط كو كي زو مه رکه ردر یشاب لزمر هارو ندربصم هدنسهر زج

 ۱ دو تنام هقشاب هدنفرط یربم یدنلوا رر حت هعطاقم هحلع و الح بولوا یحام ذی ذل

 ۱ بوسا ر نا تعاس ۰ رع فرط هس ندا

 .س سس و وب ویو وز

 ےس

 نوو ااا لز

 زق باتخآ هع وا ا ود رل ق ه وب یراهاهر هلح راورطصنم ر هړلګ و

 2 رک ا مخ ررح و روقجوا روط رازقهلح هلوا هدرهش امر سه رس

 ذودو زسروقجوا یرلودنک اما رلرلشا روقجوا هحرک راردبا تخورف نرلعاتم

 اتسکنرف بیدا بولوا یفاقوا شورخ كيبزوب هرک هج كمنصم رید وب رارزک
 و ر زن تعاس + هرغ فرط هن ندا ربلک یراغای تیزو [4] شارر همامع وب

 اکینامل كج وک ییادخ رب ( ینامل [6] یلاقتلزنم ) بودبا رذک یرارب یناتسوب غابو
 ۱ 8 . ندنا ردواو یرلوص تابح بآ اما رانیص و زوطوا نینرکب هنا تا۰

 هدتعاس ي تودیا هح و

 ینامل ندوق ایا لر

 ةوواوحهدناناتسنوممش تاج ج ت قوا دنمان ردولو هسنکر د هدب وا

 درب 2 د [ه] هسیک هلوق : ك « س « ب [۴] هحاسم : ك [۲] یقیش رب ك 1
 لا 4 . لاق: ۱ امر دف ها و

E۳8 بر و  
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 یمهعلق هقنولربصا ۴

 عمط ]1 هدنرسر و هد كار ر ۳ یر رجا زگدنفا ك ررح ۹ كدردنا اشا و ا

 ر رحم هرزوا ییقوام یرلارق هل ناه اما یدربلآ نوراق لام یدلا لام بوشود هماخ

 هقرالا لیمر وغرق ل مان ... دبل تعاس ... هرغتمس ندنا یدردا وذک بووآ

 [ هه ول ربما هماق تاحشدع رد

 هجخالوطر هبرغ ندقرش ردایملآ یمرج کردهرومعم ؛ریزجر هقنولاثم هر زج ین"
 و ربقح ردکعد نوزوا ینمی رارد ( هقنول) هدکنرف ناسل هلا قلوا قخادا كجا ۱

 هنلارنح با هوشو توس هغیاق رب هلا راقفاوم رای چاق ر [۳] هدنسهلن اقم ك

 كنج ددع كم الاح ردلکد مکحتسم و ناتم ردقلوا اما كدتا اشا نیس ەعلق توس

 تاغ قا هشولربصا و ه هرکصخدننامل هدوص ردهدعا رومعم تباع بوق طاطلوس رو

 تردق دهنر ربلا هقارقو[4] هناوا رق یکهحراپ هراپ زویشپ کردنامل عساو و طلا

 كجوک ر جاتح هنسهرزج درک زا هنب رداصاحم هلباقلوا ناتسکتس یسهر زحاما ردینا#
 رظا فرش یسوقر راو یسوف ییا ینالوط ندعل ص لکش هدر لاقر یسهعلق 13 ۱

 هدروخ یرادقم زو هدنجا ردوف ریلیحا هنفرط هبدنق هن رع بناح یر ردیسوق ن

 راو یراجاغا هوم یضعب و یرارطصنم ددع چ وا و یراسوحنم راد و وس
2 

Eو هنس ید رک مکشیردافیح اما رد رحم راص 4 وا عج ندتحر ناراب هلع  

 0 رقاح لصتم هدب هر هل و هدحالاص و حاصر هلو بولیکح ثما هد و

 نرلایاده بوم نفاض كلارنج بودا اشاع ورس یخد هعلقوب ادلواوو البواو هلاق هدن
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 درول تعاس رر یران ام e EE بوک وشرف 9:8 4 6 |

 عولط ندن راعاد هقافصا ا یدرانوب بوک هل ارلتآ یراراها ددع چ وا مولعمان ق

 بورق هرارم و بوذبا بورع هزکد قا هداحم ون بو

 ۳ اک هماق تات کت رد

 هلا یُم لس اما رددعا مدهم بودا حتف اشاب ي كجوك هدنخرات ...
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 یسهمانتحایس ىلج ابلوا

ES 3 
 هتسا هماف تام صو رد

 ردشم ا مدہم حتقلا دعب اما ردبحتف اشاب وا ید مظعم رادرس هدنشراب و هی

 القو اشاپ دجا توبکنع هلینامرف اشاپ دمحا لضاف هیدنق اف هدنخشرات ... هنس هدعب
 رلیاعر هدراهاقره بودبا رامع نرللتسق هر شعلا زویکیا رادام یاد كد رک هر زجو

 هتس رلرب رب بوش راشت | هدرالتسف هسا 1 زی یا ندفرط بویلکپ هدرا و

 بولوا E1 ندنکیدلک نشب یقلخ یسهر زج درک هلح ا بودا ربخ هلا ش 3

 ] همناح ل لاثم هعلق هنس نا ین اه هنساو هدلحم لوا یدرلرولوا دار رکن هل

 هلاحرت هلا و ددع زوش) كم بوو بوک هعلق بوط هراب قرف بودا انب مظع

 س و یحوط هط وا رو یج ۹ج هدوا در و یرحیکی هد وا زا بوق اشاب ۰.۰ کک

 ندراتالو لاله و سولبرط و سونط و رازج و ندرصم بوق یسیهاس نوتز
 ۱ رالوت اما رلب را و فک کیا هی دنق ندنناه هبتساوب یدلواناما یاح رک قو

 كاله بوحوا ندراعاد رلکشا و رارطاقو تا كم گردن راشوقو رقس نو هللایذاعلا

 ۳ یرر ناو ناشاد و ناتسکنس ... هغ تاج ها یدرارولوا

 هرب 0 لاب هلق E رد

 3 ودنا مدمم نیسهعلق حتفل ادعب ردیحتف اشاب ینطصم [۳] یخ راح هدنشراب ... هنس

 دنحا ردمدآ زويد یعرج کردهعلق انن یدادش رب عبرم لکش هدر بعص رب ینهعلق

 ۲ بودا هظفاح ءدنا راو یرلوا یاب هدوار و یرایهاس نوسز یرادقم كی

 قوا زو هل رکسع كيب ییا هدعب ردقو یرلبوط اما راردهززک یرایک نلک ندرتشم

 هرج و الو [4] لالهو رضم یخد و ردراو نا عساو یلیخ زن بوتللوا نیت یی

 8 روزا ا ا د تاب یوا ناما ر د کسا كنراس الو سولبزطو هخواو

 و ارز رازمهطی یرانویلع هاوارق ترفم ردقلوا بوعار ممد رایک وش جالوق
 3; ارق و عالق هن بودناهچجوت هنف رط ت لع قرا ندا ردقو یوص كح هجا كامل

 هررزجو كرەدبا دق یرلبوک تماعزو رام كيب هح كرەدبا ررحتو هحاسم یرلارقو

 لالح : ط ]٤[ یقواط : دل « ب [۳] یاب : ط [۲] هياط : ك [۱]

 ف( سس



 یر

 ورود 0 كايا ( تود تعاس ۳ ندا ) نرو ردیس واق لزم ) تو تعا ۳

 هدتعاس ۳ بودک هغ بناج بوک ید یا ( ینروآ

 یا ينام رک

 کر درر رادلوصح یناتسلکولکو هجابو غاب یفاص یرارب كلتعاسرب لماک هدنفا رطا

 هبونجبناج یرلزغا كرلناملوب ردناوارف یرلوص تایح با بولوا رثنامل یبوبق فیطا ۲
 نظارت کج رلربشز هم رل نا ناملوب هدعدق نامز راو یرلنعا یوق چامهلود ا

 2 ]ردیماج ك رانا راما ددع ییاو هدد ر الح ردیهابو یھاظ یرلر الح ۶

 ندبا رداما یاح نام هر موم ات ردلباق قمطی ندلوا تخادا ا را ارا : ا

 بود. یند تعاس ر یورک ی و

 یرام صنم ۳ نوا اب را اف

 ردو ید یو رم یا اب دز دع قرق دا تنسج دیرک

 ردمور یرلءهرفک وچ تولوا رومشم یرارادیآ ءویم و یلاب بولوا رر یالوصحم تباع
 لاس راف ی رلکنرف [4] نامضال ردمور یرلیعر دیک هلج ارز ۱

 هدنجشآ لرطصتموت اما یدیاراو رهدنوخراو یراایاعر مور هن هرجا راهملقو یدرارواوا |

 كلمو رک یر, یر رھ مرا و یرلناشو سالپ هج و یرانابهر زواحتم ندک

 تا میم زورو بشو راردبا تمدخ هنیرفاسم هدنورو هدننا یرایر ناغم رظ
 حبصبودبا قلرادنامهم هللاشابو ناجك بولوا لوذسیرانانتمایی تمعن هراناکهدنو

 رشت او لآ نوش ی نوا داوا هدایز ندددع زو هدر خیطم اسم

 حص بولوا ممج دهرفک ك هو رک ساید کراو یرلناغزف رل ریفص د

 ۱ نالوا اکا یس ردو راردا تفاض هنیرفاسم ماش

 ندا ردوفدم هدو ینوراوح ر كنس هفياخ كمالسلاهلع یسبع ترضح هجم

 باا اشاع لر یرلارق نادابا و رومس تعا قر ت

 یوا ایا نش : قولا او اقا ۷۳۵ ندیغانجت ٣ ا ۲۷ )۳ کار س[۱] ۰

 نیتال : 2 | 41 نوهنا ایا :

 بش ۵ ۶ ۱ س

Ths E AEE 



 ا قالوا

 _(ىشنوروديغ ةر زج ) هدنسوشرف كراراتک وب .ردلکد هسنک رومعم ردقلوا اما ردیفاقوا
 هدحلص نح بولوا عقاو نم هتیرلوب رب راقجادا ناما ... ( یاتسرق هر زج ) ندا

 el ینوصرومنیهلج یراوصكنبرلارق اماردرلادا یلقار وطویلابق رب بولوا مز

 i یرجا تعاس ر هساح زدلی بيرق هلح لوا ندا ردقو یرلناور بآ

 یلاعالب ةو فاصوا

 ك ا ندا ا داتسا زونه اما ردلکد روممم الا
 رز ... ردشعا ان یسیرق كلارق تیرقا هدعدق نامز ردراوتسوا ٌةعلق یک مارس غاب

 ا رر یر وم كتروع ندا ان یروس و هرزوا یسوق یهدنفرط قرش
 اس. . ندا ردشو راصحر ردا هطاحا هوطخ كی چوا یعرج هدر یلابق ر
 ا ر و بودا روبع یهفافصا ان کات E و زو هخ و هق رش

 ۳ ]نومهلاسهواق ویک وک خاص نیا توک ۴ ] یلاوق رہ پوچ ةملق نارو

 ر 0 نعاس راک ارد زفروک م ظعر ندا بودا ر - نرو

 ا یزو رف واق لرم ر ۳ رکچ انعو حر " لصاح ی و بودک هنفرط

 ردکج هر زج یللوصح و یلجاغا اما ردقجادا كحوک رب ( یسولور زج ) لیم من هدنسهلباقم
 اج هحناحاس ایرد زفروک ےظع اظعرب هلبارانک لوا هس ندنا مدُعا اشامت تر هک

 ۱ 3 هڪ 0 روع هرز ن و رومعم تعاس ۳ هفرش فرطو تعاس رب هب رع

 بوک رلاراخ

 فرو رض ولاب هماو تاش رعلرد

 ۸ رد ورو دما رس هتشپ ل رظاب هف مش تولوا عفاو هدنسهشوک ر ا

 ۲ زارف هییدنق بوغارب هدنرصع اشاپناسح یلد رافک ینو ردەعلق مظع ر هدنلو رصم
 ِ هدنامل یهدنرو یییدل وا ك هعلق وب اما رطب هدر یراراودو رد هجالاح یدرلشعا

 ردراو ید راما ددع وا هد رف ناملوب کردناه ظ ومحم ندراک روز راک زور

 اج زیدلب هنب ندنا ردراو یرلوص تایح بآو فیطل تیاغ ردلکد مولعم یرامسا
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 ییا وقهریک

 یامل وقهریک

 سودولاما ربلا یک ءراپ زویکیا مک ردمساو نامل ییادخ رب شلواقلخ هلاتردق دب

 [۱] هروجل ددع رشتلا رشپ e ك تیاغ سودول ردلکد نما ندراک زور

 هک او ( رو [۲] یقواق لزنم ) هدتعاس ه هقرش بناح هن ندا رازامهطب هلآ راصد

 ندنا ردیفاقوا كنعماح ناطلس هدلاو هدنسهعلق هعر ( ینرو یرطصنم زورو هلاق) بیرق

 بودک هدهرق هقرالا ندنراتک اوا تعاس

 لار و روصنم ناطلس یهاشداب هش رفا نرخ ضع ردي سانس كلارق مات ترق

 لصاما رولوا مالک لیوطت كسا نا هرزوا یقوام نفاصوا هعلقو رک | اما ردشعا

 یرلهسنک هجو ردراو یعاد ددع ترود هدا رشا كس ۳ یمرح كن هماقوب

 ناورداشو ضوحو رالماع ربعو رامنم دوم نالوا هدو و ردایاع یراناخو یرلپ رو

 ردقو یرالثم راد هدرایدرب مک راو راتامسلط هنهک راک رات | زو هعو رالبسلسو راهراوف
 ام را وا مد رخ پت لاول نالوا یسلکسا ابد ي 4

 هجو روا كم هجو رلهابورلعاب هراب کیا .هدنجما کر دهعلق هرزوا تعسو ردةلوا و هلوا
 9 اا توا کت ید مهلت نفس كينمو ]٤[ لماراط رو هک

 ..برق هب وسما و وشما مدع رمو یک تم یاب نالوا بارع ندنراک زور سودول

 بوج ۶ رلارق لس رومعم و e هدجا رلمرا عاب هند اح زدلب تعاس

 ام هو فاسدا ۱

 هعلقوب ردانعر ٌهعلق رب امسم هلیمساكنا لكما انس لارق ولاسم یغوا كلارق تیرقا

 طول هزک د 3 ه دل بولک ندنعاد هقاعصا یحدو بود ا روم ۰ هم هدب 1

 یدو بر جن امایآ ر) بودیک ترک اتم ی . 49 مش بداح هب گز لا روا

  وقواق : س. 4و9 | هر ب .هررکل : س تر
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 یمهمانتحایس یلج ایوا

 ۱ هفافصا علف تاعءاقرد

 ردیحتف اشابنسح یلدهلیامرف كنا نکیا مظعاردصاشاپ دمحا كلم هدنخرات ..

 ز ردهعلق كجهدبا رومعم بوبق لوق اما ردشلوا دابر حتفلادعب E تسد

 کردن ءاکمارا یلقاتب العا ر ه رک نشود نامای ندنساق براو یناه لزیک ي

 sS زواحتم ندزو ا الف بارخ تانا ردراو یراوص تاج بآ

 "براوق ددع يياالاح شا اس یدادشر لر لکبشب ی.هعلق ردرا و یرلهباخ س وحنم

 ۱ هقرش بناج هنب ندنا ردنکع قلوا رام هللا یش لپس هعلقو اما ردقو یراطاق

 | بودک تعاس

 ینرو [۱] زولودراق لزم

 هراب زون هتناه کردنورو قاحانغص العا ندنامل کر دنورو كسک وب مع ر

 ااا لهاوس یباج و لدیرک ةریزج راو یرلوص تایح بآ هدنفرطره رطی بورک
 0 وس وشرق رولوا لصاحیثماق رکشو ینوملو یشراو یوتزو یرالو یربحاو یسامروخ

 زوروو ردراو یرلارق رومعم یللوصح تیاغ یک رصم رالءو ایوک هللا قاوا ناتسبرع
 ۳ رلادا قارتول) کراویواقجادا افزا هدنجما ارد ندرللح رظان هونج هدنس اخ

 وزو لواهتبو ردرلکج هر رج زسازسمذا ی ارز ردقوح تباغ یرایع یانی رارد
 پر ردنا عولط ند اغاز ها ترک هرات[ : ا نک ا ٩

 تودک ورارا ناک دعاس ههنا ارد بل هفرش تناخ هن الی ردنابح

 ییامل هلو لزم

 ید و بولوا بصنم هایرد هدناعل وب ... رهن یردینامل تردق ربلا یک هراب زوب

 ا نلتآ ۱.درره یو دز با هس تعانس ۳ ندا رلک نداد هقانصا

 0 مک بری اا دک وا | یرلادا یک چ وا بولک ندهقافصا هوک یخدوب بودا

 نسهعلق هیناح یباج لامش هوا كنامل وو ا كجو دین له ندیقو یرلادا

 ۱ قرن تمس هنب ندا زیرا دنا یا هدنوک رب بوشا نعاد هقافصا در

 ِ بودک هدتعاس ۷ لا ایرد بل

 روتروراق : ط.. زولودواق :.س . زولورواق : ك [۱]
fF OEEتم  
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 یسادا یکر

 [۱] یر ةریزج

 ردلبم نوا یرود کردقجادا زسنا كجوک ر اما ردشلوا مزن هدنجا حلص الح -
 ار ک نولو یراذوف و یراک كرلارق مز هدو رطیر ردادا ناو رازي تی

 رارالوص a هلح مکشعا راو ی وص هدن 1 ی 9

 ی روا 0

 زدلی نرانمود بویلزوا ینرو وب یرلب# غاب ناقبج ندتتالو لاله كنمز برغم
 ره ینروب واپواق وب هنب رلراک هدیرک هر زج ندلیم زویحوا بویق هرزوا یراکزور

 [۲] تعاس ... هللا ایرد بل هونج هن ندا ۰... ردنایاع ندر ليم نوضنوا هدف

 بوک یدلارق سم«مص) یعایا غ هدرلرآ نادابا 9 7 :

 یادت ۳۱ ها لر

 ردقوبیرلوص یلطاطهدنجما نکل ردنامل رظانهنفرطبرغ یرزغآ رل ایک هراب رو

 اشاپ نیسج یلد , ردراو یراتاهر ددع زویکیا هدنجما:بولوا یرطصتم رب و شل

 یدودح اموسیک بول وا رر حم نواه صاخ a بولوا عفر یدا ینقوا

 همتی هنمنسا . وفا هود تاج با رب لک لول و کک مام هدلم و

 لالزبا ر رک ندنراغاد هقافصا اما ردکعد وص قوص ین رارد [ه] ( ررر

 یدنلوا هجوت هنیناح قرش بودا روع ]٩[ ُهلاص ره [0] هدتعاس ... ندنا رددرا

 هدد لورو و و ردیرو یوص هتلاص و یخد یسهش و رب كنسهر رک درک ارز ۱

 یزوک اننووط لادشم رولب قیقر بان با بولوا طولخ هایرد [۷] ( ایقافصا رهن

 یلراق كنغاد هقافصا نالوا عقاو هدنک بوک هتروا كنسهریزج دیرک ات ارز دو ا

 ۳ بوک الو هلا رلت | ینیفاص فا و ردا نایرج بولک ندنرلر ۸] لالزبآ و

 ۱ بودک یخد تعاس

 يرو ږد :ب (ع] هنلاص :ط هک «س ۱۳] تعاس ۷ : 2 [۲] لرو : ك: س 5

 E 2 [۸] هیقافصا : ك٤ س [۷إ ٌةلاص : ط ك < س ]٩[ هدتعاس ۲ : 4

 دیش 1:۵ ۲۲ ۷ حج



 ويد وب نام لزم

 ۲ بآ لآ ےک رانو بولوا رظان هلامث یزغا ردکعد ینامل ناحص هدمور ناسل
 ۱ تو هدایرد بل هل | قاشاط تعاسر هب سع نا ردراو یرلوص تاح

 هل وعسایا رط صنم لر

 3 لودسم یرلتمدح و یرزاتمعن هرلهدب ورو هدا ردراو یرلناهر زواحتم ندزوت

 ۱۳ ۱ اد را شوم لاو قرا رخ هد بذلوا

 [4]۱ویمارفهرب زج فاصوا

 ۰ راو ینامل فیطل رب اما , یذلاق هدنلا كيدنو هدنجما حلط هتب الح و رخا و لوا
 1 لدتا اشاع قیام نیس هعاق بوشولو هاد وق هدنس هعلق تورا و ۳ در ها اق 1

  یدادش رب هرزوا اق نی ر هدننببام هلق هلفرط قرش مردادا كجوک رب لیم ترود
 ۱ 1 یرلکج هسنک كح وک ددع ید هدنجا ۱ نهم زوکیا یعرح ؟ردکچ هعلق و انس

 هج بولوا یلاویص جرک یرلتسوا ثكنیرامابو ماد 4+ بولوا یراکجوا ددع نسکس و

 ۱ هدنحا هعلق رولوا لخاد هسرلحتراص وص ددع قرق راتاحبا نالوا لزا ندتحر ناراب

 ا ءراب نون یلکد لع ردبدنودق نام .واو یراماس .تارفت مان طاطلس ,ددع زویشب
 أ اما ردرلحاتحم هرات راص ی هدهعلق قزل ردقو یر وص دواک قا اما رولا

 ۲ هضبناج یرافرط وب كلدبرک بولوا راوس هنمراتا بوک هدیرک هریزج هنس هلبا قیاق

 ۲ ددلحم و یوا ر یهدنناج برغ الدیرک ةریزج  ردنایام یراادا هقوج رظان
 ۱  كلدبرک ؛ررزج قرا ندنسهشوک و و ردهرزج ر سموا عقا و هعالوط ه رع ندقرش

 ۲ قرقزویکیا [۲]یرنامهیبام گردبراتمسرظان هنیراتبالو لاله كناتسبع هدنفرط بونج
 ۰ بو رارق نیز رومعم بودک تعاس ۳ هونج فرط ندهشوک و و ردلیم

 یناءل هداول لزم

 دعل لم 7 هدنلباقم نامل و و ردقوح یوص رلا یک هراب دا

 یرابناج : ك [۲] هسوپمارق : ب ۱1
 ها و نا ی



eیعهعاق اوست  

 رلوا الصا هدراصح نورد ردراو یرلوق ددع ... هلح و ردباق ... ل و زدمدا 1 |

 رزو یر و ییماح راکنح یسیر ردراو یرارطصنم اس رک راک ددع ید اما یدا قو ِ

 یسهعبرا بناج و [1] هدیاترامع لاعتم یادخ یدنلواترشابم نوجما قلوا یماج مظعا "
 یرانابو غاب ردیتالو [۲]زاس كنناتسراحم لدراایوک کردرلارق نادابا و رومس ردقلوا _
 ریجناو رانو نوتز و [۳] طاکو رولو نومل یسارح اموسک لوا کردقوج هلوا

 بولوان نم هلا راتارمثم تاراحشا هلوک كيب هڪ و رازهلال یازف یراتخرد یورسو | ۱

 هفوکشبولوا دوجوم هدارحوب هسیاراو رانوک ابوک ناراحشاراخآ رد 2 8
 هاو رولوا رطعم یتامد كمدآ ین ندنسهار هلراهغطل تاراهزا رئاسو نوملو رو

 با یرلناوضر ةضور ٌهقدح عیجخ بودا نایرج [ع] هعرط هعرط راناوربآ كم

 ردمظع داوس ر لاثم مرا غاب یرلناتسو كبشمو نینج یی بودا یر رلناویح ۱
 نابهررب یتح ردماشم تنج ماش یرالعو كدرک هر زج مدیا مالک لیوطت لصالا

 [ه]یءرک د یتح بولوا ضاع, تباغ یغانحرب یدرتک لابقانح ییا نوا هبطعازدص ] ۱

 رلیدا ]٩[ رابور هللا لا بوراقح نجوا كنراتسد كنا ردیلح ایسا کیدنفا ۰ ٤
 یبافصم لسع ضایب هیچا نمی ىدا, كنررکش هدنناب كلا دوا زاتسد هیکلابر 6
 رطعم یعامد كرلندا لوانت مکیدما لاثمماخ ربمعو كسم یرلهطهحار كلرللسعو بولوا 1 |

 رالکهتسد هتسد ددع كيب زو هرک هجن هدنرالا كره غم هوبحمو بوب یتیجو یدلوا

 رک اع [۷] رائاشو رلناملغ یرلهفوکش نوک انوکو رالوفو رلافترق یربا ندلکو
 نالوا دنا تقود رک« ردوا نادتخو رور بلا اا توت

 رد یازفو [۸] كتىراناوخ وااو یژک كرلتابورشمو تالوک امو لاف و وب ۲ |

 [ه]یتفاطل كنبراهصتارک مور هوبحو بوبحو یتفاطل كنساوهو بآ و ردقوب هدیحاو |
 مالک مالح هلوا هدنرارهث مادرطصماو رق راقنود و هدقارب و هدجم دراو نالا رکم |

 بودی تعاس ما هونج باج برق هک اوردغاجنس اموسکو یرب قامالق كتنرک |[
 یسورغود] تاک :دا [۳] راش :دا 1 نیما هیلیا رسیم یماعا لامکلاو ماقلاب : ۱7 ۱ ا

 ٤ س [ه] [ (م) ردنکم یسوا ( هغر هغر )] فرط فرط : ك [4] [ (م) رد ( داب ) ٩

 <كمردشلزو ینریبعت (كعارابور) فلوم [1] [(م) ردشیلک اب یهرتک رب :ك . یهریکزت : ط ۳

 یتفاظن ك ]٩[ كنم تان اویح:ب [۸] رانا :ك [۷1 (م)رودیالامعتسا هدننان قمری دشالبش را ٩
NEE ۵۲۴ ۵ س 
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 ىلا ب هتناهل كو ییامن ود هج بودا یراهعلق و كرەدىا كح

 ع زمغیدلراص هد اح هعاق ندا 2 هریشط ندر وا هرحا

PF oe: 

 < قلشاط وک هاش تعاسر ندا ردموق ص یرلفاصوا كرلیرودو هعلق

 یروآ۱ ۱ اطا ص و لز

 ٣ ندا ردور یروس ر یشاب لزم نکلپ ر مولعم هد زک د قا يج نور و

 کچو بتسو SSL يوا و بوک یدارب ینامل چاقر ه وج تمس

 بودا روع كلركجانع و مر یراهدوهرد موروجوا و یرلرب

 را 4. رافد لو

 ا رلیدقار لطعم حتفل  دعب نکل ردیحتف اشا نيسح ید هدنځګ راب ... هنس

 ١ ۰۸۰ هس ا ناربس و نارود نسهر زج لب 3 و مظعا رزو یدمش اما

 ا لعرر فطل یساسو یا وه وا 2در بودا قلع ۵ هب هعاق و یرارظن هدنحراب

 هوا N a م رایدرویب ردشلوا عقاو هدفيظن و عساو
 Es هلا مالاسا E ههه بود [۳] هطای یہ راذع هلال یازف رادلوصح ر هلو و

 لا رلودنک تالاب بوبا نامرف نسالوا رومعم بویقوا رایدم ناذا بورک هرجا

 د رخ ود هللا راما ماد یرازهلال یارح و و هعلق و هکفطل و نوع یهلا الآ

 os ددع كم بودا کب کا یناشاب هحهرق بود ناما تاع هل بودا

 اکو یدنوا عورش هترام بولوا یتلایا هیاح بولیرو ملع و لبط و قاحنس
 E هلبس هاب هحقا یللازو بونلوا ناسحا نو اهصاخ ها كم ید قرق الو ا

 ok هل وک رر یر سه مکیدنل وا رب رحت رلارق هراب تود و ی یسهحات ںولوا اضف

 راسو هاخههح بولسوق یرا صح مدم ددع زوج وا و یرادزد هعلق ردرلارق لاثم

  ضمب ثنسهعلق بولینوق رلبوط دف رس بوح هراب قرق ادعام ندنرلتامزاو و تامهم

 . شاط و ج رک یرلایاعر كرلارق هراب شع هل همیمر و ریمعت نرلر نالوا رادهنخر

 ۱  تسپ هتشپ ر هدنلحاس یلامش كنایرد بل قمل رلبدلوا رومأم هغمیشاط هتسارک و
 ۳ 6 تیبا یعرج رادام اراد کردانعر ٌهماق ر ان شاط یدادش سم لکش, هرزوا

 1 هناب :2ل [۳1 یاو یا : كل : پ [۲] انایص وا : 4 [۱]

  ESاه ۱۳



 یمهعلق هناح

 راو یسیرکسع طاطم طاطلوس هدع كيب کیا ھلو یرشبک بوک او
 ردامایب ٤ هر رج تەو عابو زرسوص جات هەر تو هحر و جاز و جا یسهلمخ اما

 کک یدل كجوجوک د داغ چاقرب هدن 7 راس و هدنجما یرلاراغم كرلابقو
 كيدو ر ا اا ردقوح یرلهشحاف واد رانوسلوا نک اس تادنول اما راو یراناکد

 راخ ینایرد نشین شاط مدا [1] كيب لوا ندنفرط نمهعلق هیناح هسنا نایصع یرافک |

 ا 9 هعلق و ند فرط هیاحو e كما سورو تورودلود هلا كلا شاخو ۱

 یلاخ ندا نراپوط رار وص نورک هرااراقم یرارافک. یخ امآ رد جا ٩
 و همتا نکیسا نافطو ناصع كنرافک كدو یر لا ٠

 بول | نرایاده مامطلادعب بویب نراتمسن ,رفاو بولک هنعمل لارنج ے وو ی 8
 کینرو هدوص توت تعاس ر هلاش ندا بولوا راوس هرات بون هقاق ر هنن ا

 دف هدهروم هر زج یراحالم ارد رارد نرو هتلحواق ی د

 هکینرو هحلجواق و دوخای نرو هطاص وبق بيرق ههیناح ندننرو اق كس هملق |

 یاو بولزوا یرانور ددع يا نالوا روک ذم و را هل ردینامت هدو ۱
 بودک تعاس۷۲ هرجا یزفروک هرب اح هند اج بوج ندا رد ىس علق هیناحهدن راس ام ڭكىرو

 هر اح لاد دس هملق لو

 هدنحرات ۱۰۷۷ هنس الاح و زتو دنلوب هدنحتف ا .. هنسادتا یخد و
 ندنرانک ه رظن بودک همرغ باح ندا ردشم وا ر رج 2 هدزمکیدلک

 بود هلبا ر ىلشاطو [۲ ]یلاح E هب سع تیمی 1

 ر هیت

 هو تا رد ات تاع فاو

 هعلق وب ه دا زمغیدرحاق هدلګ ۳ نسامع ود راف هدنګ راب ۱۷۷ هس ید ر

Hip aga HITD PATE TETER 

 هدتعاس م بودک هللا ایرد بل هغ تمس هن ندنا ردشهلوا ر رحت "الصفم یفاصوا

 رط روذ وط هماق

 هلا زعدنفا موحم اشاپ فسوب هیناح ماف ؟ردرلاسلک رومعم ددع کیا لاثم هعلق a ی دسوح

 : لاق : ك شس(۷] كس نوا : ط 2ا

 ان اب سیو



 یمهمانتحایس یلح الوا

 ۱۳ ۲ ی ترک رج یاب راک و درک
 e لاۋ هنیرانادوبق وند تی کیم تملک تشار هتساغ ود اف

 اما ردقو یرهقالع هدرلن 1 ارز نود مردک همسودور و همسیرف اما رد مو

 حت هب دنق لالا :ردراو یر هوا هدیرادا 4 ص و مار ق و اقولریصا و هدوص د

 هر دنا حلص هاب وب نوجکنا یدلوا حالصو حلص انف هلیعالاق هدرفاک هدوص و اما یدلوا

 1 r] هننراویح لارنح بولاق دلا ید و هد وص هعلق وب الا یدر و [۲ | الب قح [۱]

 1 راهامکسا ود کک وخ بودا راع رکت مظعت رفاو هرقح هدقدلوا تاقالم بوش وب

 3 بودا دح بوقص جوعروس ر هنشاب نوعلم كدا ا فاو نا هرزوا

 ۱ زمنیصح نصح هعلق یک هدوص هسا یدتک ندزلا هب دن ع ه هد زمشاب مم وعروس

 a كس سب یک یناعل هدوص,و ردهدزملا الع را هلدب رک دو زن
 1 e بودبا ظح ندحلص هلو بودا بسک رخافت ود ردهدزلا یخد زعاهل

 ۱ " كنملق :"بوبق راندا عا تور [6] نامس رازورنم نفاو وند قدلوا تسود
 ۳ كنسهعلق هبدنق ناه ءالاب ذوعن كدا اشاعو رس نرلورابو جد و یرلراودو رد

 هدو بولوا رظا ه وص یسهلج ك رالاغزام و رلادوا كا ردنا لا قاحو قاحو لاثم

 ۱ ۱ راک و راغص هل ردقو دین لف سودور هکلپ لکد هد هب دنق رلب وط بنا رس نالوا

  لصالا ردرلروط یلوتروا هللا رهقوح یزمرف یس و ردرلپوط زم لاب هراپ زویجوا

 ۳ یرلوا ردق یللا قرف هدنجا و ردهراب كب ایوک هملق وب ؟ردمکحتس و نهتم هاب وا

 ۱ ۰ هرطق ر ندتحر ناراب ندا نایرح هد راراود و رد یی ؟ردیلوتروا رک هلج

 تت یوص لي قرف کردا نایرج هنیرلحراص وص ىسەلچ ]۳ هرو

 in هعلق و ربقح زامل وا ربصت ردك اب هل وا یرامابو مادو یرلراو دو رد هلجو
 ۱ یدمش اما ردمدا شخ زویدب هلج یدرک ادرک مدلمدا ءرزواا لد هتک ےک ا

 ۳ یخد كرلنا یدا راو رلاق یلاخ [۵] هفهرط ردینامل راحت یرادقم مدا كيب

 e هب هعلق کسا بودا انس رلهماق ناتم دس ر مدیر را

 درار قانارق هدنجما یر یر تاقیلا هنفرط قرش و یدلوا عساو یخد یسهعلق هدوص
 جا و یدروبدیا ان هلحم کود قاحملا اب ول یخد وق رو راو یراوبق صد ن٩تم

 : ك 1٤ ] ردز طق و ی ی ی 2 ار دا [ ۲] هی یا : 07

 0 اد



 یس هعلق همسر

 هلبس ه اب هغ ا یللازو هنگ " اب یغناحنسهم رالاح بولوا حتفحلصاب نوحکنا یدعا تراغو

 شاطیدادشر سم لکش هدایردبل یسءلق ردارق هراب ید قرق هلمج یسهیحاب رداضف

 اما ردلکد كوي ردقلوا ردمدا [۱] كوا رادام اراد رج بپولوآ از ةف ر اس

 یهمای اشاب نالقو یلوق ددع زو ید كی هدنجماو یرادزد الاح ردن ٌهعلق ن ریش رب

 ی هظفاح رام بابراقاحنسر وی وط هدوار و یحهبج هدوا ر ویرحیکی هدوا ر ویرکسع
 یامل اما ردراوق رظان ههرق یرو هرغ یر راو یسوق ییاو راردهدامآ [۷] یئویج

 نورد ردرلارق یللوصح تیاغ یسءبرا بناح یاجحنا رلرطب زسناما راک: رک و تیا

 غاب اما ردراو یراناکد ددع شملاو مارو یاخرو یعماح ناخ دم ناطلس هدراصح

 بودک هللا ایرد بل هرض تعاس ۽ ندنا ردناوارف یراهگابو

 همس ز مظع هو لا

 هدالاب ردقو رهش فطل یساوهو بآ هلو هدنسهرزج درک رر [ ۳6 ر

 هرارکتردشٌملوا رر "الصفم یفاصوا كنملقو نکردک هتتناهدنق هدر ۰ ٩

 بوشا یرالبو یرلغاد ناتسکنسو بعص تعاس ه هرغ تمسهنب ندنا ردقوب تجاح

 ]٤[ نورفوا ملف لزبم
 یامل هدوس هغ تاج هتنیندنا ردشهلوا ریطست هدد شم كی یناصوا یخد كوت

 ناعلرب رظان هنناج زیدلسیزغا بودیا اشاعنناهل [ه] لیمزوم كرهدبا نارود هدنراثک

 شاط بولوا بيرق هنک اخ یفرط هیناح هدنساهتنم كناملوب هدوص علقو یعودلوا مظع
 هما هدزمکیدنا رب رح ةدالاب یدو امذقم یغودلوا روشبرا هنسهملق هدوس لهستا

 ءرفک ناما ی ناکرب ناماراد یدمش بولوا برح راد نامز لوا ارز یدبا كذمرک
 كد هب ەدۆس ةعلق بولوا راوس ر هفیاقر بوسا هلج ندم نات بولوا یسهعلق

 طفل دب 2 خرس هلا هب دف هخرک رار د هد وص ندنعودلوا عفاو هدنجا وص

 تسد هدنک هوک لدیرکةرزچ ان یس لف هدوض زب بویلوا حش روح ی ا يا
 ° < س ۳] یدونج : 2 [۲] [ (م).ردشیلک اب كم نوا ] كاب : ط « ك ٤ س 1

 ط4 2 « ب [8] نورقوا : ۲ ۱۸۱ ۸) رده رخ ر و یحتف كنار هد رلهکنن 1

 ليم "زو
 ۱۵ تی



 ۱ 3 ۱ یمهمانتحایس یل ایلوا

 را مھ یدراردک رساح و باخ قالم راک یرف تولوا قع یرایک هد ردل وا

  یراراهط و هناخ هجو دادما هدنحما كنهحیک ر بولک هل | هحیک هلحم و اشاب نادوق

  ردلکد ییامل قاطی افوتسم ۱ وا راد تاغ ارز یدرتک رک رکود
 یک هراب زویکیا رلربد یناعل قانچ ندننیدلوا قجنامل هجرودم رب یک قانچ لاطاةقیقح

 3 ه هرو دن راک هلن ردلاسم و اک بولوا عفاو لباقم هزار و یزغآ اما سل آ

 1 نوت دعاس 6 یرارب لاق براص هنن اح برع هب ندا رل رطب

 .[۱ ]هلودوف ةعلق فاصوا

 8 ا لامز نکا یا ا اس اشا نسج لد هدنفشرا :۰۰ هنس
 _ اشا دمحا لضاف مظعم رادرس مظعا ردص یخد ینو هدنحشرا ۱۰۷۷ هنس بولو! نارو
 ۴ یحشوط یرحتکی هدوارب هلبرکسع هلم اشاپ دارم هداز اشاپ روالد /یلهرصیق بودا انب

 ۴ یناملو یسلق یخد كونن بویلکب هظفاحم یرایهاس نوتزو کب قاحنسر و رلجهبحو
 ۲ بولوا یرلپوط زع لاب ددع یدبیمرکی هلج بولوا هملقرب همنیرس«ندقار وط هدنرانک

Eقو ردراو یرلوص تا ن هدنجا ید كون و زوبحوا یعرح رادام  . 

 ۲ ق رغ ندبوک پوط تابرض یرایک هرب یدب نکر کو د یرایک رافک هرک جاقر ید
 | نراناجبورک هناعلو راک مز هلتمالس قراووق رافک یرلیک مزب هرک هجن بولوا بآ
 ٣ هجو راهظو یرکسع دادما هلو یدرولوا یرانامداش بوط مظع بودا صالخ
 ۳ زو قام ید كون یدزاردک بوقح هر ندنامل هدهحک را بوکود هدنو یرلهناخ

 ۳۲) تانک ةيفاکو ناتسکتس هک هل یودبل تعاس . ۰۰ ةع فرط ندنا يلا یک هرات

 8 كرك رلارق رومعم هدرارپ

 شراب [۳] یللنذ نکیا مظعا ریزو اشا دما كلم زعدنفا هدنخرا ۱۰۷۱ هنس

 دم ناظلسناغز اشایدحم ٌهعلقو هل ایرایرهش نامرف نکیا [4] هرحم نادومقاشاپ دمع ءداز

 | i بور و راتلاتساو یدمنا [8] تیاخ بور و نامزو ناما بودبا حتق هدعبار ناخ

 ا :د [*] نات : اط . ناگنج : دل« س [۷] هروق : ط . لودوف : ب [۱]
 . [ (م) ردقجهلوا ( بارخ ۱ یسویغود هکمردیا نظ ] ترامع : ط [6] نیر :كءس [4]

 دا تن



 نیترات تاج بن ا یک یی س یس ایا رولوا طو هارد هد لوا نام 1

 نیا ناغرا كو یراقلابلافک و لا 1 ناقح هدنو اما . ارد وصیآ

 وص یجا وو یدرونلوا عی ب هشوع رر یسهاد كفلاب يه هن اما یدا تمینع

 نالا بودا نارود زورو بش مرا ویرلنامر ؟ د نوا زوک یمرکی هدنندرلاف یعودقح
 سو اس رب هع فرط هن ندا . یدشش ناحط باا تار هت رک ٩

 4و ی و فاصوا و

 .كيدنونسهربشط نکل ردیسان هیناشا راد یسهعلق [۱] ومانود لصا و هدنانوب ناسل
 یدآحتف هدب رصع مهار ا ناطلس اشا دجا [۲] قسوو هدنحراب ... هنس ردشعا اس

 دس رب هدنکتا یربغاد ومانو هدایرد بل هرزوا اق نجلی و شکحرس هامما ج وا
 هبدنق نکیا [۳] هدظفاحم اشاپ یو یسادختک اشاپ ناسح یلد هدنجا بولوا هعلق نهتم

 هلیرلهربءوق نازفبولک هنتلا هملق وب هلا راک هراپ زون اشاب نالق نادوق هرکصتدنحتف

 ]٤[ هکشرق بودک تعاس رب هبرغ بناج هت ندنا یدنآ مدهم رار هری ةملق و
 یفرط وص یجا ؟ردهوشرق وشرقیرو [] هیکشرق وب هللا یلروب هیدنق رلبراو هروب |

 بودک تعاسر هسودول بناج ندننرو [+] هیکشرقو ردیک زفروک

 یام قانچ هماق فاصوا

 هدنجوا ر كناعو ود نیسلک دادما هس دنق اشاب دحا لضاف هدنشراب ۱۷ ق

 .ناتم هدالع تیاف بودیا اشنا هعلق ر رصتخح و دیفم همغپ ندقارب وط لاثم جوج . ی

 همالسا رکسع بوک ود ریاهظو دادما هناملو اشاپ نادوق رابره ندنغودلوا مات
 هراب چ وا قرف هلمح و ویا زو ترد یعرح رادام امد یا هعلقوت یدروآوا تور و

 یهجهدوار ویرحیکیهطوارب و هلن رکسعاشاپ مهار | [۷]سالطرب بولوایراپوط زع لاب أ
 دادما بولوا هداما یرلیجهظفاحم یرایهاس نویز كدرک ددعكيبو یجحموط هطوا رو

 ا یسامن ود اک رک چاق ر راردا تمدخ د هربهظ ه رکسع یر 8

e ۱هل بوروا ها رای ندهملق یرابتشک ددع رچوا رشیکیا بوک ود  
 ریرب ] هکشرف ی 6 ] هدهظفاحم : 3 [۳] قبو : : ك [۲] وماتو : ب1 ۰

 : ك [۷] [(م) ردبل زاب د (اکغ رف ) هلبا ف هدنسهب رح كسير 3

 سس ۲۹



 یسهمنتحایس یلچ ایلوا
 0 شاف بارخ ام ربع هدنف رط یراکزور سود ول کردا تحاس هر زج و رقح

 اما راو یرلرلا راوتساروس نهتم دسو ناصح نصح هلوک ر یر یه کراو یراساسا
 اتادم ردر ومعم هدایز سم یاح ر دل اما ردلاح قارود ۲۱ |ندسودول الاح

 رج بورود هدنرللا لب ید ښه رو ید و یتنرف كيدو هللا هلیح ر ندنلا

 تسدم بولواترشاسهنحتف هدنرصعناخ مهار ناطلس هدنخمرات [۲] ید شم كي ادخ

3 

۹ 

FEE 

 ردح را هنغیدلوا حتف هنناح هعلق اشاب فسو یزاغ رادحلس

 [۳ ۲ دیرک یدثلا هباناطاس "یوزاب ترق
 جا ینامل هدوص قاحا یو کد هف رص هضق هد ید ام کاپ هر زح هله هدعل

 حا ناخ دمع ناطاس هدنحرا ۱۰۷۷ هنس هدمب یدلاق هب دنق هعلق هل | یلتسف هدوص

 شام هنحتف اشایدجالضاف هدازیلور وک رزونا رزو مافعاردص هدن رصعناخ مهارب |

 Sey شاوص لیچ وا ادخ دم بولوایوشا و كنج هدایز اک اک بود

 لدیرک ةریزجوب کاو قدلوا رضاح رقحادعوب هدنحتف هل احلص هدنشرا ۱۰۸۰ هنس

 . رولوا زم راوت دلعر كسسا ر رح نفاصوا هرزوا یتقو ام ردق زعودلوافقاو هنلاوحا

 دوم قاحا بويعا رر حم هل اتارابع تاحالطصا و دنوسلوا ے راو زعدصف اما

 یدلانب را زمکیدتا اشا هلباتحایسناه بودبا مقرت و دیوست هلو نوجما نوسا وا
 ادتا هدنناح سودول هدسرق یسهعلقه دنف الوا ممد تا رح هر ارح ناکءالاردق ىلع

 1 رسج لارق زوک رب هرزوا ... ره هدلحم یفیدنوق مالسا یودروا هلبا مظعا ردص
 ۳ ) بودیک تعاس من بودبا روبع ندیآ ادا بورود هرزوا تناتم بویملَم الصا

 رل ۳+ رب ددع ییا 0 و كدنا رذک یخد یربسج زوک ر هرزوا | ( سی
 قا 9آ هدنس رق هعلق هر یه ه دنق بولک ندراعاد یراق مات [6] هسحوسرو

 ۲ ین ( وصیحا مظع ر ) هلا ارد بل هغ بناج هنب ندا رولوا طولخ ه ر
 هدن د کلتفج اشاب دم هداز یحرطق اما رداع ولط ندراقانق هد رب هج دنا روبع هلا

 1 a مزا بش ندن راغاد هنل وق مد رلکتا یراعاد [۷] هقافصا نداق 4

 1 !زاي ( یدب شم كيب ) هلی په هدراهخسن [۲] ندنندش یراکزور سودول : ك [1] ۰...
 سویا پاخ هالکشو چ رص ەوا ۳ (م)ردیللوا (شب ىلا 7 ی-ورغود N ا

 هدیغاشا ۳۹ )م( راو هیمعت هدنفرط تسوا هکن کم زد نورمن اا ر هد( 1 یهتف
 3 و-رو : ط . هسعوشروق ٤ ب . هس وسروق : : ك [ه] (م) رویلک هد ( نسر )
  هقافصاو : ک٢ ش [۷] هدند : ك | ]7

A e 



 یوق هقافصا هددب رک"

 بهم تیاغامآ راو یرازاوآ ى .لتسع روسز یرلتوصو رد رامالک هنجا یراتارابعو |
 یتسردهلمدا یهدغادر وا روا یر هدنشاب غادر راو یراننزح توص [ه] روقو ا

 زکس یرادالوا یضعب اما « ... ( هقافصا لجموق حالطصا ةحهلرد ) ... راردبا تاک
 زوقطو زکس یرلزق رولوا قتشم ندردام حر هدلی رب لماک یرازق اما رلک هایند هدیآ

 نواو هدر, نوا هدننوا یرامالع ردبا لم رر یوا بورک هتیغواب هدنشاب |
 یراباسناودال وا كنقلخ هلج ندنمکح یساوه و با كنسهر زج درک ایک ار او غلابدنسیکیا ر

 ه هنجاكنسهرفک هبقافصاهک اقحاماردراویرانابصدیشروبیح تیاغ بول وا هرز وا تقلخ هلو ر

 رار یادی یو را وج رفزوک کرا و یراکحضم ولهعومحم ته هفرطر کردرا ویرلتماشم

 تیرفعتسدر زیال وب .رزک «دنلکشراوک بود: رص یک یشابنوبق شمشپام اد درک

 سوق ماهس یراحالس كرانوب نکیا قو یاب قوا هدن اتسرفاک میم تح راردموق تفص

 راو یرلهرفک روالدو روا روزو عیحش تياغو ردکنفوتو ناصو هرحو تشخو ا

 هدنرک ةربزج هلبارلیک هراپ كيهحبآ ندنتحم كنيرلرق یلارق هینانسا هدعب بتاج نزا |

 رومعم هوا بوغار نرکسع عج هنسهرزج فک لو نرالعوا كنبرازف بول 1
 هتع هللایضر رم ترضح ۷ ردما رام یک شملوا بارخ نالوا ایوک مک کا نادابآو

 هقارفاو سولدا هذنامز لوا ررود لی زو ترود هدللا هیناسا دب رک هر رڪ داد ەنتفالاخ

 تبرک و و نایالو هروم هلیامرف قورافلا رع ترضح روم روصنم ناطاس یهاشدا

 نت بدا حتف ندنلا هیئابسا یرلهررزج لوا بولک هللا نکلپ هراب كيلا نتیالو یسادا 7

 یت داح هفرک كتيسح ماما هلا دز هدعب رورود هدمالسا فرصت هضرق هنس ید

 سس

 هر زج و بولو هجرف هياسسا ۱۱] هن هدنشام 5 زی لوا هدرصع ینیدلوا مقاو

REردو یاب نکشلوآ یاس دنر لیید شع ید وا توا  

 با رخدیرک هرازخ هب بودیاداب ر E راتاصقو ارق هلخ بوسا راسودول

 دابر هر زجو [۲]نننیرح رکسع هرک هرل ییاو ندرصرص سودول هلو هرک ییا یداوا

 نرابناج [۳] بونج سودول كەر زج وب ندنندش دیدش سودول معالارخآ بولوا" ۱
 هعلق كجوک و یرلفرط هدنق و همر و هیناح نالوایاج لامثیر بوغار تیالویاها ۲

 دبرک هر زج بواب رلعالق یقافواولیرا ددعید شش هدنرافرط اموسیکو نورقواو

 لاطاةقبقح راردبا زومفم و نیم هدایز ندکلوا بویلشاب هفلوا رومعم هرزوا هجووب

 بوئجو سودول « = [۳] ندنرض : .ب [۲] هدنساننا : 3 ]1

 — 6۲۷ متس



 ی همانتحایس یلح بل وا

 5 ندنراتوک كنراودنک و ندنجرف كرازق هدد رک هرز ج یرانادوقو یجلا هینابشاو
 E ر رق ر رب هروکتناطنطسق هرزوا یقوام یرلتاداح یارجام

 لا كندنک و نرامدا لا يا نلک ندیناشا نا لوا نامه بولوا ناربح ندلوک

 3 بوم ۱ هیناشا ها نا لوا هت ا غيت نادید هله نراخدآ

 9 کا 4 روک اب یو بورب و همان رب هلا كنسزق لارق
 ۲ ی و ااش هدقرط یر رردقار هسراق ااش E بورودلود

 : ۳ 7 [۲] بوئود یرلما كرازق هلج بولوا رادربخ ندنرلنوک رکید لاح
  نسمات نطنطسق یهدنلا كنسزف بورتک هنناي یرازق هلقج هدک دنا عاتسا نراقدارغوا

 تج سوما تربع رب هللارق هاشا بولو نلاقصو نحاص بودالبواو بودبا تءارق

 تالوك ام هح بوی ا لوق الصا یرازف ددعكمیربعو نزق یدنک بولوا قحال راعو

 | هلج بودا نامرف ود كروتک هر نالیزو یراقلزق بورودلود هرانویلق هللا راتابورشمو

 ۳ یررار لک هیس اشا بودا تدوع راک هلم بوعار هتنامل هدوص هدر هر زج را و

 : ادا ناسرد) ا اد هقافصا بولا و هنجاهتس یرلزق هله هدفرط

  هقافصا بوصب مدق هدنرک :ربزج وب هن ی رازق هیناشا و هکنوج ( هقافصا موق لسانت

 هلماح رازق هل هدنرلکدنا هلازاهنجا یبرلتراکب امدقم بولوا نک اس هللا هنجا هدنراعاد

 : یدالوا هنجا هلا هدا ي بوروعود رازقو نالعوا رر رلزق هج « الب ا بولاق

 7 ؟ردشلوا لصاح یوق كنعاد هقافصا ند رادالواهنجا هدیرک ءرزج ادتاقارهلوب لسانت

 1 الاس یعوق هیقافصا وب نوکون | ردندهنجا موق یرلاببو ردبرلزبق هینابسا یرلانا یرالصا

 قجروقو لشاب ورک و یلشاقهرقو یلزوک رودم كچوک و قو هرقو یلیو هروا

 ۱ ۳ تبو یرادوجوو یینوم هصقو ییشید یرا یلنور یصیو یلقالوف یرااو یلجاص

 3 عساو یرلایاكنم رالا ویصی یرلناطو یر ک !هتنزون ۾ اوهصیف یرلفایاو یلکوت

 ا تو نلق یر کک يميو نلق
 1 e رارولب هده ورواردراو یرلتاحالطصا ر هقشاب نش هی رع یر :اسل ردموق

 3 نسنسح ) یسورغود .راو ( روکت ) زکلاب هرز روتر کت ك7

 سک قلوا (روکم روکت) دوخای (روکب روکت) قرەلوا ندنیلبق عابنا یسیجنکیا یکی ندلوا
 كەز هدهسیایرغود یسهخسن ك «س ] .بوتود یرلما :ط . بویود یرلما : ك « س [۲]
 [ (م) ردشلودو وا یدم

j Eور  
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 تک الف نلک هنراشاب كئ زا رگیدو تسرارق السا مدد ک هدیامن یا

 كد هحاصات رارولوا بیا اول آ یو هنحا ۳ و ی زف كنلارق ایناسا ها رازق باتفآ ان ہدایلا فمن نام نکرارطب هدراغاد همی نوا یرورشلا براق لا

 بودماهلازا نیرلتراکب كلرلرتخا هزک اپرتخد هل بوکح هنبابلاعفا هنجاموق یزارق عح |

 RS 2 كرل زق تکا ر م ؟ راروروک رافک هلمح ییاحو ح اصلا يلع راردی ا كابات

 هدنرلکدتسا لاوس یلالمر لاحو ندرازق بولوا عج هرز ایت ردانایرج یراناق

 مع داف مد ندا نارتو یزد هر نشا یرادو ےک یخد رازق

 بولوا لولم رارافک یربغ و رایحلبا و رانادونق هل هد رلکدشا لق رر یارجام |
 بوراو هلزو ه هللارق ناطتطسق و هزملارق ایناسا رولوا رحنم هب زلح مولا ٩

 یرلیدنک بودوق هرلب کا می بولوا اتم و مومغم بود مهر و باوج ندزوب ه
 دا نالوروق نوار هددرف تبوینطب هد راک راک ا بولقهدنرتحاع |

 تاعباو عیح و یسحلیا تالار ناطق نلک هکمنا بلط یزق كللارق ایناسا

 هرواشم ود لهربو باوج هن هزم راهاشداپ ز بودبا راهرواشم هدرارداح هلن راتاقح و

 هحیک لوا بویلشاب هشو و شبع هرجا رلتامیخ [۱] اتلاو یتلادعب بودیا راباوص ا
 بوق یدروتک رب هدقدلوا لیللافصن هکناه رارطی هتحار باخ هدرارداح یخد رانا _

 [۲] رابزاردرک لب وا هلدحاص ات هنراریکو ریغض دلرا رفاکوب یوق هنجا كيزوب هرکه

 لاحم و بات ی بولاق یرارادتقا هنمروطوا هرزو | یرلتوک كرارفاک عی ؟رارکچ |

 لاح نلک هتیرهحبیق جرف كرا زق فول آ ناح و زا ی كن زاتوک ذا رازاق

 رازامهروطوا هرزوا یرلتوک بوطای ویق یزو اک اف بولک هنسرلتوک كرافک

 یرازقهلجو بودا زهر هراودنک هه یهروح هلحارف هدنناه هدوص هرز وا دا

 رله اعم هنراج رف كرازق هل یناق یشوق هصهرایو هللا یزامو باش و هلا سربق یحاص "

 نطق یک اقا تشذک س لارغا كیا کراردیا هش هرازف بود |

 قفاوم ر توقا سدەبلاص ندننامل 3م بودا رلدک تو هش ود كد هننروکت

 كنفوو بوط ه دام مات یرو یارس ن ه هنیطنط ق بودیا رک عطق هلبا

 ىسحملا روكن : رورضلا ها رز هنطنطسفی زق كنار هیبابشا هکر

 ا ند ( 1# ( ۱۲1 3 رد یتلاواینلاب ( ر ییدلوا رورمش» یسورغود ۱1

 هدن رب ( اي و روکذمو شلروو هغیحآ كب هسا هدنسهخس ط رویا EE زب )ا

 (م) ردشءالووق ( ی ) نالوا الما فرح هکراو ردقوش ردغلزاب ( كس /

E رب E. PEE 



 ,E نترام بوراو هرزوا تسر تپ نیترام ىلا رق تیرک هلبا مظع رک تل بودا عح

 نورقوباو همر بوقبح وش رق هنسهداآ ز مش لی :اییراق هل راهنجد ونج روتا یخد تسر

 تسر تپوبلاغ رایوسبع راکرخا بودبالادجو كنجر هحیک ید نوک ید هدنرلا ر
 ترک نسب نر ATT کر بولوا بولنم ن ترام

 زبش لیا لراق ید یرلترامع قمدنسهر زج دم ا كنلارق لیا یراق

 یسااب و یشادنرق بولک ه یبا یراق تیالو هنن رفظم و روصنم بودا راز هربپ

 یراب تمکح ردا تعارف ندتحایسو ندقلسااب بولوا هاشداپ لقتسم بودا. سولج

 5 زول لماک بودبا طیض ید رک یموق هنجا هن بولاق یلاخ هدفرط هتوا درک ر زج
 3 ردبا اجر یزق م ندنلارق الاسا مر لول مو ا

 یرزق هتفکش ا رتخا IR بود ( سارجالا را رف ایناسا
dF 

SESا 2 ۱  

 ت تی

 بودا قترغ هرو زورز ا نالعوا زق ددع كيب نوجا كله راج هنیزقو بویلزاهج

 [1] یرانولغ هاوارق هراپ زوم و هتسارا ی زق هللا راتارهاوجو نازخ نویلم كيب هجا
 یر كي هڪ هل رلتام زا ول تاب و رشم تالو ام بوداهتساربب هل هل رلت 2 را يک

 لوس بودا لمحم هل زف ۳ کشل هج هران وملف ۳۳ هح راب هراب زو حالسرپ یخد

 مک عام ام نارک ددع كيب زو هرک هع هللا رلیحلیا هيلع دمتعم و رلهمان تح هللارق

 کر دک یغوط ه هنطنطسف بوقیحر تشک هل ندایاسا a [۳] رلبای

 بوروشود هننامل [٤]هدوس رد روح نرلیک ایناسامیج رو اد
 هام راکرخا رارولوا زارب یتلخ هلح هطب هطی بولوا زادنا رکنل یآ چ وا لاک ها

 هدن رلکدب د لهدا | وه تک كرافح و یظ هر رز یز بودا 2 راک رازق

 راثوستا توارط بسک بویلیا لویق نیرلاجر كرازق یرارا شا رئاسو یعلیاو نادوبق
 1 ابهاسو رلعملم رتچ هنیرارزوا بوراقج هرشط هللزق ییارق ایناسا یرازق میم ود
 لب راونابعبح نوکر بولوا لوغشم هشو و شع هدرح لحاس نوک اقرب بورق
 هدیب ةفاسم لیخر, كردبا راذك و تشک یرلغاب و غار و غاد نوجا كمنا [ه] اوه

 rs رلزقشمهم دما داتعم هکعروب هدای پوغای رومایمظعرب یرابتمکح راردیکهرلرب

 6 0اک ) یورو ۱ اا :س .هجراب :ط «ك [۲] یرانویلق :ط [۱]
 س نوار ا وهلا مش ) نالوا روم هج راب رع هکم ردا نظ (۵1 . هدوص : ك ]٤[

 (م) ردطاغ ند ( قلآ
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 بولوا هاشداب لماک لی قرق یدبنع دیلپ دلو ر مات ناب[ ۱] رونس یعوا هر كئلارق

 كحوک تولوا E قرف یخد لوا یدلیا مار بور دیک هقآ وب کا

 بهذمیسوج بودمالوکن ندیسع ند بولوا لاض لارق دیلپ مان[۲] نیترام یشادنرق

 .یسودنک نرو یسايب نر [۳] بوزود راتو ددع ییا بولوا هرفک تسر تپ رب |
 یاقنع اما یدتا تسر تپ بودا EF موق هحسم تلم هله بورودزود هتنای

 هان ابیرقن رود یا ا نالوا هدایرد بل میم بولوا ها رک هاشداپ لاش ید ر

 نک اسهدرارب پراصیلارق ی الو[ ]٤ لنالراف هدنرلیق ییا مور امآ یا میس
 تیرقورخا یدلوا هرزوا ناینطو نایصع یتسرد بويا تعاطا هلارق نترام اقا

 بورا و ەن ر روا كنهاشداب یا یراق و یک هراب كم تسر تب ما نیترام ی

 رارف یهاشداپ یلراق بودبا رلمظع كنج هدنرلغاد ءزوهر و هدران و هروام تاو یتخ هما
 كلارقا 6 |نوتوقرام یلارق ىلا لزاق ب وشن هد رهشەياي بوق« راو هن الو همای بودا |

 TS كيب هڪ بودا نالا نالاو تراغ ین الو یلیا بوک نا

 هر زج لارق نترام نعاغو نلاسءب بودا رب زدنس ربسا نرلفوسل ة هه بوري

 ا یناسد لود ی زا دی رفر امدقم كنلارق لب 'یلراق نانل وا لتف هدعل رووا لا

 لورقو هجو هلواقصناد و هنیراهاشداپ هقراماد تیالو و زق راقتود تیالو هلا تحایس
 دلن ماب ننزام یلارف تبرک یلارف نوتنوفزام ینادبرف یدل شنا ۷ 5 كنملفو

 هدنحایس ماع ساب هدازهش ایس و ناه هحندنا عاّیسا نکیدایا لتق تسر تپ دن
 لآ یراق هلرکتع كس زو هک ییا بوتسا دادما ندزللارف رو ا وی زالتخا

 بورتک هوزاب یوق راو ناه شلوا راید راد باس بارخ ر ؟روروک بول تالو
 كنسهطا درک هلبا دعاسم مایا قفاوم رب بودبا عج شک هر كم کیا رک و رینص
 تود > ههرق هرجا نععلاةفرط بودبا تخادنا ركل نآ لوا بور ها دو

 هنشاب یرانالوا هدشد یسع بولوا نادرک ور ندلارق نعترام نالوا تسر تپ روک ذم
1 

 2 لغوا كلارق هداروا راو هدهدنس ( هبرحم ) ك( سیر یرړیپ ) هیاکح و 1 1

 : ك [۳] (م) ردهحهلبیو ید هدهبرم [۲] (م) ردحوتف« نیس ردشلزاب هید ( ییروتس (

 ° اپ هد ( نوتناقح ) هد رحم [۵] ردءازاب هسد ( ىلا ولراق ) هدهنرم ]٤[ بوزو

 لوو (۱۷۱) هدننقختکیا هدنسهب اخبتک یلبر وک یدهخسن هن رحم مکیدتا هعلاطم : ردروسکما

 (م) راو هدی.هطیرخ لوباتسا هدنکوص ردلزوک یرلهطیرخو حی ردهخسن دا
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 یس+ءانتحایس یلج ایلوا

 ا كي جا یا ۱۱۱ تروا للا کلاض لارف ر ندیرالارف ااسآ هدمب

  : راک زوریرابتمکح نکردک هرفس هرزوا یراهاشداپ یبرع هقرفا و سولدنا هلب راک
 رودرا بولوا زادنآ رکن بورک هنناعلهدوص هددرک ورو تولوا فااخم
 | ر رادلوصح یرلعاب هدن راعاد عج بودا نایرح یراراهما تایح 0 ددع كس هڪ

 کرک تس رادآ یراهونم یهو فطل 0۵ بولوا یدنامراید کراید ار

 ی ياما هر کی رانا مس و هرفاو یراراق هدنرلغادو رار یلنالا شوخ ناغ

 الو املع عج لارق تیرقا ناه رطب بولوا لامر لاعا باس و بارخ یرلعالفو

 1 ردیا یراامکحو یرلامدن میج و هل رلمدا رابتخا نسم رکف نابرودو

 قر زجو ندنحتف ناتسر ردادخ تمک ا ایم هتک یی راک زور هل ون مهاشداب »

 رع هر زجو زت » لارف تبرفا ناه هدن رلکدبد « ردالعا ید كمما رامع بودا حتف

2 

  وید « هلبا رام 2 م یهر زجو » بورغاح نبر زو س شو ود « دوم

 E ملعو و ملع و اا ملعو هم وح دی سا ملع و ان ملع و

 1 .اوک کیدا ردم ر زو رب شا نونف لیمکت هدرهج و هع مولع عیه لصاحملاو

 | كىك ررزچوب بود (ae ها كلارق تیرقا ناه یدا یدحو تروعائف

 | یساوهو 71 تسانم هلحم هدزلر یضعبو هدرحم لحاس .بودبا تعر هتفرط بونچ

 ۳ رلتابصقو ارق هراپ كيب چواو راهعلقو رلرهش هراپ زویجوا هرلرب مهم نالوا فیطل

 هداسچ وا هر زجو هلا رلایار و ایاعر ددع كم زو هرک شب بودا عورش کنم اشنا

  هریزج لانم مرا غاب رب هلو هدضرا یور هدرصع لوا ؟یدشا نیم و رومعم هلن وا
 ۳ ومعسهل وا قاد یب زون .مدمب قدی لون اخ وکیب رشکیاو کرا :یسارق ننه قدم اب قو

 لسان بودا نطوت مدا ی هدیرلر ادعام ندیر 4او غابو هدنعارو عاد گیدلوا

 کی ی بؤیملاق ر ریشر هلاخ ضرا تعارز ندنسایرد مدا بولو

 ۰ بولوا یرش یلاسض»لایق مایا تیارقا؟.یتوک اف رک نذل :زو هدعب رولوا العو طخق

 ۱ بودا مالک فیفخح نار دا « تیارق » ندتیرقا یسهمست ببس رایدد تیرقآ ههر زج وب
 3 :رقاندنا ردریسلابچاو هو زج رب .شلوا قافا رومشم ضل ( دنرک-) لاج اوفا

 تب رفع 2 1

 او ۱ ی



 ی کین یا كدب س

 هلو رایدااق لطرق یامووطوا لپ رحوآ یسعاا لوطا ا دع ك 8

 هلیطرش قالا نراسؤر كلبهابس بویلکب لب رجوا راتیکی بیرغ یللکوک ددع كيب کیا
 هدالاب ما ص هح ... رجال ددع كم هلم و رلبحهربموق ددع كم هل و رایدلاق

 رکسعكي یللا اما رابذلاق بونلوا رب رحترکسع ... هل نالق ,دهدنف بوللوا ر
 ر ر یرلیماسا هدالاب اما ردقویرللاح كجهد راد زمر و ردراویهجو هسلاق یتد
 یجهساحم و ینیما رتفد و ند فد و یرادرتفد رام و یرادرتفد لام نانلوا

 یاس رد ) ردراو یرانواه صاخ ندنرادنک و یرلبوک هل كراو یحهمانزور 9

 یراصنالوآ ینیدلفا یرحبکی هلا مظعأ زو نامرف" الزا ( تیرک هو هر 8
 تحاس بودا رر رادام اواو TEE هر زج هلزعدنفا كب ... هداز یدنفا لع

 زو زوقط نالوا هدرلاضق ددع یمرکی و یرللتسق و عالق و تاصق و ارق زمکیدنا |

 ردا نایب و نابع نراترامع هلمح و یرلایا , و ایاعر ددع كی زون هرک یا ككرلا رقددع ۰

 و [1] روتیم و سلطا لوقب و اتنوم اپ لوق رادام ارئاد یسهریزج دیرکه سفن الوا ر
 و سا زوبتلا درک هريزجوت هرزوا یراربرحت یرلباتک ته یرغو [۷] قارغوج ر
 هدنش را یطفل [۳] «تحتف» اما رار د ردهر زجر ردا هطاحا ليم شمت زو ید رایضم |

 ندناتک اتنوماپپ []کر ان ونفوذ یامدقیامکعنامان [4] نولقو ءرداب نالو ینایند کی
 یرلکدنار رح یدرک ؛رزجو بودا تحاس سل هدیراودنک و بودا يا رفت 1

 دیرک ٌءریزجو هرزوا كلف ماع بالرطسا ملع و ته ملع و هرزوا یراحی لوق ر
 ندنساح لاش یر یضعب ۳ یر ا رک ویلا یل وطه ع ندقرش

 چ وا هت رلغرط یسایرد بل زکد قآ رظان هنفرط ناتسبرع هک ی راز هنفرط بونج | ۱
 ردرا ویرارب زسنا هده ص ون اب ییعٍ ردراو یر ا ریلیرا و هکر ندزکد «دنعاس | 1

 ناو ناسل هدنحشراو [*] اتنایا لع خروم اما ( تیرفا هر زج بس ترامع نایرد ) 1

 هنجا ید رک ماوچو هدننامز ماللسلاهیلع ندع ترضح کردا ر رج هل وا هرزوا مود ا

 نیا راو یرارهشو عالقو تابصقو ارف نادابا و رومعم كس هع بودا طض یموق "

 عیح بوسا یحر سودول هحک قرق نوک قرق یرد ایی هدرصع لوا ادخ تک ا

 رواق لطعم لی هڪ د جم بودا دابر هد نر ات رام عج بورق ینموق هجا

 4 بمولوق ) هکلب [4] اتحتفا: س «ب [۳] افارغوجو :"ط [۲] زون شلطا : 01 |
 اتنا :س ]٦[ كرانونفوذ :ك [۵] (م) ردفقخم ندنسهلک

 دم را ما



 نرو تورو یون

Sg 

 . یوف وق ددع ... هلم مکیدنوق یسجابروح یرحکیهدوا تل و هله و ردساغا

 یمافایرحیکی یر و یاب یهربموف و یناب یحوط و یاب یهچ و رد رایرحیکی

 یساغاناتسبنع یلر كولو ییا نوا و یساغا راحوط یلر و یساغا رایجهج یلر و

 یرلاغاءلرهماط هرمشط ددع ییا نوا و یساغا نایحمغل یر و یئاب یجهربموق یر و
 یاب بستم و یفارشالابش و یمالسالاخیش و یرارادزد هعلق ددع چ وا هج و

 ۳ تک ا و اا راو یماغآ بستعو یاب یرکسع.مادقو

 هد چ وا و یثابروخارح و یاب یحدوراب و یاب یحامم و یساغا زوقناصو

 یشاب لاللد و یناب رادجاب و ینیما وروکو یساغا نامل و یئابرتهم حیلاج
 راشواح و یسادختک ناشواح و یرادرتفد كامو قيما هاعسر و یسنر ناه و

 هعلق و یجهعطاقم و یدنفا یجهبساحم و ینیما رفد و [۱] یک راشواح و ینیمآ

 وص و یدلاغا یناحنس ددع کیا نوا كهیاط نوا و یعهمانزور و یسجهرا دن
 اش و یرلافا یس وص یراحاص غوط ددع کیا نوا و اغا رک یدادزد ساک

 یحاص قاحنس ددع زکس و یرادزد هیاط لزق و ردکلام هتقرف هراپ نوا یلادوخ
 زویحوا كس و یساحز بابرا ددع یللا و یاب یرح و یب یالا و یرلاغا كولب

 یسشاب وص رهش و یرظا راسا و یاکراسا و ینیما رانا و یرامت بابرا ددع
 ینیمارادرتفد و یرادرتفد راع و یر تافوقوم و یاک هناخهج و ینیما هاخهح و
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 | مالک لصاح ... و ینیمارهش و یاکفاقوا و یسجهساح نهرح و یک قازرا و

 | یر یراقلاغا ددع شم ادعام ردیساغا یرللوق وق یرلقااغا ددع قرق هلج كنهدنق

 هل )یرلیشاب هدوا و یرایجابروح یرلادوا یرللوق وق ددع قرف هل و ردیرلغا یلوق

 یرللوق وق یجنوط و یهج و یرحیکی ددع كی ییا نوا هلج بولوا دوجوم
  هج و لوف لوص ددع كم شپ هج و لوف عاص ددع كي شب هل و رددوجوم

 هاج و یرایجهج یلوق وق ددع كیب ییا هل و یرایرجیکی یلر, ددع كيب شب
 ۲ كل هل و یرلرجهج یلرب ددع كيب هلج و یرایجوط یلوق وق ددع زویشب كيب
 . ددع كم چ وا ۾ و یرللوق ناتسبءنع ددع كيب هلح و یرایجموط یر ددع كيب

 ۰ یرکسع یلشب ددع كيب هلج و یرکسع ناتسبءزع كيب کیا لج و یرکسع یللکوک
 ٤ ۶ یرکع یسهاس ییا مور ددع كب شپ هل و یرکسع وا رزق ۶ كي هلج و

 یثاب :ب [۱)

 جن
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 یرلیعا كنهیدنقو یرلنمرک د لیو یبهناخسبح هیدنق

 لبابهاج ریو ناش ندلفسا كرد یایغ هاج لصتم ههاخ بسنح هدنزو ما كنسوق |
 هناخ سوبځر ررو ناشن ندفسو نحس یهدرصم رايد دوخابو ندنورامو توراه |

 رز دنس راتفرک هدنجما رولوا لاح كاح مد ی دوو بودک یلقع كنهروک کرد |

 شب محج نحسو ابدا بودا ندناومآ دم تمازو هحس هرزوا ىرالق هرات الوا ۱۱

 رانیمزربزیناتح هدنیمزرعف یاقچ وا نولوا رامظع اج همسک نداراخ كنس بولوا تاق

 هدروخ یضعب بولوا یباق هتخ یمدیراراودو رد عیج بولوا یناقوف یناق چ واو سما

 نراربسا دم تما هلج بولوا رلهرحن سعد یتلناق لوق تاق رشتلآ رشب یراهرجم
 هن بوردنا هادنز یلعاب هد و هبا و تسد هللا رلريګز هلادز و جک

 ناسا وارد ردردردلا سس ناخ ملظم رب هر و ا رازراقیخ حاصلالع

 ردزاو یرانمرک د لب لاثم هلق ددع نوا هدنزو ما كلوش قلنارق [۱] ( راکزور داب

 ترع یاهاعآ جو بع ر ید و شعا رتلشا هابس دورا دا اوز: هل 8
 .."ردشلوا یرانمرگ د نوا الخ ردراو یراخرح اِ 1

 شی نروظتم یش سه بونلو دد كلف و رک | فو لاوخا ی یا ٩
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 لدنهشدرش نوح یادخ ناه زالوا ماعهتسالهسابا ر رح لماک هنس رب نرافاصوا هرزوا

 نسما ناما هبا دیوم نارونلا " ضارشا لا .دمالسا تسد بولبا ا لوس
 "۳ را ا ردهدنق ماف کم بار ناخ دم ناطلس نام رف ( مالک هصالخ ( نياس رم اديس ىح و

 هرزوا یر رح ما دمحا لضاف رزو نا رزو مظعم رادرسو هرزوآ یرانوباه نامرف

 ناسحا هاشاپ . .۰ ادتا تارزو [۲] بولوا مظعم رادرس هللا تارزو هدنق هر زج

 ییا نوا هلیسهاپ یریزو ییا مور یوناه صاخ ندیهاشداپ فرط كنساشاب بونلوا

 ردا فرصت هریب قاحنس ددع ترودهلج هدنتلایا ردشهلوادیق صاح هّغا كيب شخ كو |
 ادتنابولواتیولوم هغازوب شپو ...غاحنسو اموسک غاحنسوه۶ ر عاحنس و هی اح قاحنسالوا ۱

 ترد یعرکب هدنلابا هل بوللواناسحا ی ولومهدنق «یدتفا..: لوزعم ندنساضف ا
 ی ولوم هدنف قحا اما رونلوا ر رح ها رالع یرلاضقهلح هللاشناردراویرلاضف لتسقددع -

 بویهاوا ر رحم یخد اما یدنلوا تراشا هرزواقلوا هحا رلارقهراب زوحوا ها یرلارق

 یرجیکیاغا الا و ردمولعم ان [۳] ینجهلوا لصحت هل هیاللوم و هاشاپ تلادع هجورب

 ردقهن :2 ۱۳ (م) ردیللوا ( بولوا یخ ) یسورغود [۲] راکزور 0 : پ111

 ینجهلوا لصاج لالحان لام

 بس ۵۱٩ تست ۱



 ۱ یمهمانتحایس یلج ایلوا

  یراغاباما ردرلادوا ددع یللازو ىلا رک راک لتسواو للا سقفلوا انن ءرژوآ تھر
 ۲ هملف ۸ او هدنسانرواات كرېش هناخراک وب ارز ردقو یرلیلوح هدنرافارطاو یراهابو

  هرلادوا و ندنآ ردرظان هتفدنخ كنهماق یرهرم ضعب بولوا مقاو هدنتسوا یراود

 ۳ زرومدنک و رامشو ققد می 6راو یراراما یادعو تاقردرود مظعیام تربع بیرق

 | رلعاد تامصکی راطنق كيب زو هرک هح و تالوک امو تابوبح یربغ و لوف و سدو
 ۱ بوطو هلکو هایسدوراب اما قدالو لدرخ هناد ر الف ندنامز رافک اما ردلنی یک

 ۱ :هرز وا هسدنههاب وااسداتسا یراراسناو وقدلو هانی یرلمهمهناع هجرت اسوموشروق و كنفو و

 وود نوستن ااوهبسک راتابوبح ر اسویادغو ونوا نالوا دنیا بوکج رسهنامسا ج واک شما
 | دارابناون[۱] راشمت ابرار ددعیتلا شل ازویچوا هدنسهمیرا بناج كنا تربعیانب
  هتقدنخ هعلق ج ۱ یرانزور ضمب بولوا عقاو هدنرزوا یراراوید هعاق ج | یا یخد
 ۱ هدنرزو ج ۱ كناکدرهو ردران:د انب رک راکددعزوب آس یرلدلا الزانراخ و ردرظا

 13 ردراو رلهرخ رک راک تاق رر هنن هرز لس ید J EF راورلنزاح رک راک هسددع زر

 ۱ 1 نابعا نودم اخس وح هرز وا یر تلنتسوف هلق جا هس و رد رلادوا نزحم 2

 ۱ ٠ و و انفاع مهلا ردرلراود یلباق ریمدو رلهرح رمد تاقردنا تاق ردراو نحس فارشا

 3 راو یروصت یلروص یلک وقراعاص ر هرزوا سم ضایب ہرزوا یر لوف هعلق ما

 ۱ 3 كنزو | كوبق و هو رونلوا نظ حور یذ بوک ررود بودا هداشک ن راطاق
 ) رادرتفد مظع یانب ندا ردنک اس یساغا بست هلبنارفن یحابروج رب هدنفرط لوص
 ۲ هدنراودورد كتاب کراو ام تربع ٌهناخبج مظعیارس لاثمهلقرب لصتم هنماجاشا دمحا
 ۳ نالوا هدنساللع هبتع و هدنرلن او هدنفارطا یسوق هناخهجو هدنرلفارطا یرامابو مادو

 ا ار نام مریم هما کم دقت دراو رار مرم ئاشا رشا جاو

 ١ ِ هسرظ لاثعو شوقن نالوا هدنوب هل قلوا انس ولون اما هلوا رله رغ لاکشا یهدنعماج

 1 در اتاقولخم سانجا میم ارز ردنلاغ هنا یراک مصنوع تربع نوملقو سو راهو

  .تاسارغ تایناجرب بولوا روطسم هدنرراوود یور كناربس هناخبجوب یراتار وصت
 : 1 بح و ادخ ناسح رلتامزاول و تامهم و تالا نالوا هدهناخهجوو ردرلام تربع
 9 درد .دتنوکوءرطق ءدابزداما هلدشنار رک نفاصوا هناخهنجهدالاب [7] یتح رارلب لازال

 1 هعلق ج | وو ردلکد نکع ید :یمیقر و یداغلوا مقر و رر یرادقم همش هدرذو
 هحارت 3 ۳۷ ۲۰ تن 1

 ۵ ه ۱ سس



 رار نلید | صیصخ جو کشف هده دنق

 یهدنعاص كنسرلا دوا یرحیکی وو ردیرلادوا هاشق كن راحل وط یلوق وبق هاج هدنادیم

 ےدا كم زوقط لماک كد هنس وف وص اب کا ی ییماح ا لو هار هاش

 غاب یفاص هدنراسی و نیم ثلو بولوا زسنا یرار ضعب و ینا یرلر ضعب بولوا
 ه را هباح ول اللصا هده رصاح نالوا ور لندلب وا کرد نلتا دو امن ن نمو رومعم یلهحاب و

 ییماح اشاب نه رادع یساغا یرحیکی هدنلوص ثالو 4 و ردشم اف ود یرلهک بوط

 ثكهارهاش و و رده رط لا مظع ها رهاش ر هذا زوجا هحراو هنعماح هدلاو ا یو

 یماح ارس دوم a یدحسم یدنفا هداز م بالا سر لو ی هدنعاص

 کیا ردلنا نشرا یمرکی 6 ردلو ر [۱] یلوط مدا زویشب هجتراو هنک وا یماج و
 ۹ هدنعاص كلو و و ردها هاش عساو رب هتسارا هللا راند و و ۳

 رد نانو رومعم ی و ردیلنا یعرکب [۳] یلوط ۴ كيم

 هللا بوک بوط شا مظع یانب لاثم هعلق رب یرطصنم رازق هدسرف هیاط لزق ندنآ

 یدلوا رلاد وا مظع ر بولوا هفدص هس رابرحیکی یر بودا رام نرار نالوا مدہم

 كعماحا یرلهراوف هدنساب روا مظع ضوح ا فلا بولوا عماج یاقوف هدنساب روا

 فطل مامح ر TER ك ردا نایرح یرلق ولص وم هدنفا رطا توش ها

 یرحیکی یلر هدنرلادوا تاق ردنا تاق ک یدلوا مظع ةناتسا رب بولوا هتسارا هلعا

 هناخ هج كنمرایجهبج یلوق وق هدنزو ما كنوبق قلنارق یخدو ردرانک اس یرالوق

 رلادوا یلرصبدمو یلهحاب و یلغاب اس رک راک یناقوف و یناتحت ددع ناسکس هل یرلادوا
 نا یوا ات هرزوا بش روتسم هلا یناسهرخ و چرک ایاربس یراتسوا هلم بولوا

 هلن !هتسا ریپ ها راوق ا ییاو یرارا و د لام هعلق هدنفا رطا بولوا زاهر ومعم

 هدنزو ا كنسوبق ییوص رک نایجهجولرب ةناخراک ندنآ ردناجهج هناخراکرب شلوا
 مدقنام ردشهلوا ان بی رتلایع هلا هربصو یلهجابو یلغابهدنرق ییماح اشا دم قو

 ناجهج ل بولوا رومعم هدانز یخد الاح شما یرلهاخ طاطلس رف نت 7

 و هدبز و 2 كالع ما هياط یهی نایجح و ط شرب هناتسا ندا یدلوا یدلوا یراهرخ

 یلهابوغاب هل یرلادوا انب ربک راک یناتحتو یناقوف ددعیللا شوا انب بیئرتل ىلع ید
 هدنبرق دارابنا یریم یراادوا [ع] ناتسبزع یلرب مظع ٌهناتسسا ندنا ردرلادوا رومعم

 ۳ ك [4] یلاوط : ك (۳]سلار : ب . سيئر : ك [۲] یللوط : ك ۱1
 س ۵۱۷ تس



 3 هدنزو ۾ !كنسوق ناملوب یدو 7 ع 0 جاب ینیما وسو هدنسوق

  دسایوک کر دشملا انب مظع ناخ رب یلوتروا ر مظعاردصهنب هرجا یسوشراج مظعار زو

  ندلحموو ردران زخم هل یراتلا بولوا هرخددع شعلا یاقوفو یناتهلحو ردردنکسا

 ۱ كاتعاس رز یوم مدا زوب کیا كيم لماک هجنراو هنعماح ناطاسس هدلاوات یراقوب شاب
 امج چا E فاصوانایرد) [۱ ]ردرلهرد ابا رسیرابناج ییا كها هاشون کردو

 , قلنارقودارغناپ هرکص ندک داحتف یمودر ناخ ناملسهعلق کهدهرمشطاما ردعدق هعلق و

  كنيراهیاط كلکو یسهیاط موقو هیباط یيصيو هیباط لیزقو هیباط كتسکویو یراویق
  یخد هرکص ندنسولج مهاربا ناطلس هدمب ردشملوا انب هرکص ندناخ ناملس یراراود

 خاص ردلو لاتح ترود کوا یسوق هعلق جا روک ذم اما ابر را اعلا مرزها تام

O e۳۹ وڌ موق هک نامل شاد ی  

 2 لوا یرافدنخ و یراراوبد هعلق جم | وب یلهلوا انس هعلق ء هرشط اما ردمظع ها

 . قدنخ زخ 4 ردیرا ود هعاق ج لو [۲] یهدنلوص هند هعلق 2 هو ردلکد رومعم

 ,Eis یراوند هعلق 2۱ ون هلح یرلادوا یرحبکی بولوا مظع قیرط بولود
 ۲ «تفهیرلنوک رازایره هرزوا هارءاش و الاح ردلو لنا قسرا را e کردهدلوت

 د ۳ دو یرازاپ تا هدنفرط رب بولوا ارک ےس بوللوا نامرف قامرود یر ازاپ

 . اما ررود یرازاپ تروع هدنسهجو شوک ریو یرازاپ ربنص هدتمس رو یرازاپ نویق

 ie یفرطرب كلوب و ردناملغم نادهدم رازاب ناکیار كلشا ًادلمج یرازاپ نالعوا
 ۱ مس ینامزرافک یرلادوا یرحیکی یهدلحو و ردک< هنعماحراکنخ یفرطز و

 i ىلا رک ر اک تاق کیا ییاقوفو یناتح هل رد رلادوا یرحیکی الاح سشعا یرلادوا

 ۱ 1 اردنا لات ییاق زولوط و رک لس رک راک اتا رم یرلهرج [ه] ددع زوت یرلاسز

 ع ر با بولوا یلاویص چرک و ناسهرخ اپارس یرارزوا تولوا رلادوا كاب نادناخ
 .یفاص یرازبلهد رظاب هعاقوص هدب رکوا كرلادوا عی٣ بود هراګراص هل یرلوص

 | ۴ E رکر اک مظع ا کا 13 وا و تولوا انا راقلقامراپ سعد

 3 ارد" و ییضاو كج هجا ر هدنرادرا كراناداخ وو رد رانایدرت شاط منطم رایقبح

 لوا بوقیج هتنادیم" هناشوط هب یفرط رو راقیج هنس وشراب یاب یجموط 2 گردلو

 8 E اکد) هروک هنسهویش كراکسا] ردرلهرومع ناکد ایارس [۱ ]
 .ددعزوو : :ك[ ه] دنع : ك [4] کردهدلو یهدنراود : ك [۳] یلوت نالوا هدنلوص : ك [۲]

 نت ۱ تم



 یالحو یاو نا كەي دق

 هلس یرلنمز رز كرامیظع هق ددع رر هدنرازو ما كنهیاط یه EE یراق ۱
 هظفاح هل راتا ره بونلوا نیت یرایجابروح یجهبج ددعرر هنر یه لاج رد زاهد و 1

 (نابهار هسنک, حدم ی ) راریشاط دوراب هرلهماط نالوا نبش .دک دنکمزال دوراپ بودی أ

 e A ناسیسق رد ددع کیا شع زو رکو ربذص هل ٩
 (تاذمرا تاوغاپ ددعرد ) یدلوا راهسردم و دجاسم و عماج نزا ین هو ا

 ردهدلوا راع هدایزیخد الاح ردراو رامارص هحناب ددع شمن زو هلح هدراصح ںورد ر

 تاربرحترد ) ردراو یرلهلاخ ضرا قجەلوا رانیئاسبو هجابو غاب ددعكيە الاحو
 ددع ر قرف هدنجا هب دنف هح هل رتفد ید مات هط ولم یرادرتفد هعلق ( تالحم ددع 3

 هج یدا یرلهرفک مور یک ر ر ردکنرف یسهلح ین رب ردقاسايايو تالع 1

 رومعمیرابارس كسرلهلح كنرفاما یدروتک هکیدنو نعل لارنج بوق هرابک یراهرفک

 یرلوص ندا نایرج ندتجر ناراب بولوا ییاسهرخو جهرک یرلمابو ماد هج بولوا

 راتحررطم ندنرامادو یرار وید هاج بولوا مج هنسرلجتراص وص یکه دنا [۱] رخاوا ِ

 (ه دنق نامل * هعلق لاکشا نایرد ) [۲] رولوا عج هدب را راص بودا لوز ندنراتمرک "

 ان رک راک زوک ددع ترد نوا هلجو ردعدا كم یفارطا رادامآ راد كشاجع نامل و

 یخد ندرلنآ ردلوتروا چرک یناسهرخ ابارس یراتسواكنسهلج کراو یرارف هاو ۱

 هنیرازوک هناخسرت ددع تروداما رولوا لزا هتیراجتراصوص + تمحر بآ ندا نایرچ "

 هناخ سرت وو ردنوزوا تیا راو یرلزوک هناخ سرت رانص راهغردق ددع رشکیاو رجوا أ

 رر ردراو یسهمشچ بارش بثاج رب ردیناربخ هیبشتالب [۳] كنسيرق هرفک رب هدنزوک |
 ره یامز روکنا هوش لماک یا يتلا بودا نایرج تر ندنسهلکو د صع

 ه ریش كو ر الاح شروللوا عیزو وج بارش د هنرلنادن ول هرفد کمی یرانرک راز أ

 ررود لطعم هدنرازوک اروا كنەهاخسر شمالاق ییوص لکد ینارش اما ردراو یجنراص 1

 اغا نسح [4] نزاب 0 ۳ ی یر جیب هدنزو طب بر وب كنامل و اما ]

 هدهب دنف هک كم د ۲۳۲1۲ ۳ ردقیقدت نایاش یک رخاوا ) ری 1 دلو ك [۱]

 3 وین رب هدلاح ا یس وصخ با نر روس ناف ا ا
 ندا: ط [4] كنسيرف كرف هرفك رب : ب ۱۳] رنک قلول |

Eee Dh او ها 



 یسهمانتخابس یلح ال وا

 درا ور نارک ادوسناخ ید نوا هل (ناکجاوخ ناخ هرظنم رد) یدلر و نذا

 . ددع قحرد ) ردهداغلوا اس راناح یخد زونه اما رولو ناکبار تنع تمق ید عاتمیه

 درا ادهاخ تاقردبا تاق یلاس یدا ملبش ددع كيب ترود هل ( نایعا راک یارس

 | یلوفمد یسهج و ىلصفق مد و نشنهاش تاق رشتلا رمشپ -_ ولوا هعلق دننام یر یه

 ۲ زمرک یزمرق یراتسوا كنسرلماپ و ماد هل كرلوا براص یلکسردو یلکلد لاغزامو
  مظع یاربس لارنح > ادل ردرلرومعم نادهناخ ووتم هلا ناسهروخ یصرف یعوحو

  یارتس اشاب نادوق و یار اشیا رتفد و یدلوا ییاربس مظعا ردص کردن دهناخ شا

 ماشو یار اشاب مهاربا اد ریطاواو ییارس یساغا یرجیکی و ییا رس رکو

  هراناربمریمو هرلارزو هم و يارس اشاب نسسح یراصو ییا رس اشاب مها را كلم یر زو

 . نامهم هدشارس یماج ودینک اغا راقفلاوذ یسادختک لوق بور و قانق یارس رر

  شواج شابو ییارس رایک هصاخ و ینارس یاب یحنوصماصو ینارس یاب جز و یداوا

  لصاخاو ییارس یاب یجوطو ییارس یثاب یجهبجو ییارس یرلغا هاش هلو ییارس

 ۱ دد.هنیدرا سیا راسو یارس رو هنیرایدنفا ناوید بابرا عیجو هنیراغا قاجوا عیج
 ۱ تمظعهحللوا مرکم روتسد نامرف ود نستا راع نرلقانق سک ره بور و راقانق هلشق

 ۱ رحوا و رشکیاو رر هدرانادهناخ هو رایدلوا اسا ضس رد نادناخ می هدیا رز ادخ
 ۳ اج و ردیشعلوا رحم رلام هاح ددع نتعلا كين, زوقط هلح بولوا یراوق وص ددع

 ۱ | نایرج ندنرلماپ و ماد هل ردررفم یرلجتراص وص ِتابح با .ددع كيب یدب هدراوا
 | تیباوالالز ءام بازا بل بولوا لزان بنیان راض وص کم دنا رلوا :تیحر ناراب ندا
 ۱ ا ردتعاح ددع ید اما ردهلر نادوه هلع هلحو شما راز کج ترسع ه وص نا راک

 یک و ریغص كم هل کر درانک اسهدلحم رب هقشابیر | ندن رايد و ییا رسا یرلید و[ ۱]ینارف

 . هدن رام كنج هلم رلیدوه و ردراو یراراحا راد ددعزو چوا یرلهاخ چن راد
 ۱ . بوقیح هنادیم حتفلا دعب بولوا باغ هدنجا هعلق هلرللایا دالوا هلج یا یدب لماک

 ۱  بوروس هب ندلزو بورووک ید تمار راشلوا كرحتم تیم بوک هدنهز رز یسهلج

 ىس جابروج یرحیکی ر نوجما نوسلوا نوصم ندرکسع یراهلحم بودیا رکش ٌهدحیس

 ۱ هدنر یه راو رلناتسلک لک ناتسو .كشم ددع زویجوا هلو یدنلوا نیت نابهدید

 ۰ هناخدوراب هدرب ددع نکس نوا هلجو ردراو رلام هاج تایح بآ رشکیا رر
 یارق : 2 [۱]

  EEرد ۳



 نیس میس
 جرم

 یقاشوق ندنا یدرولوا نایهاتکب کیر ینارس اهاب عراد یا یک و
 قیرط قو یرلتراقع و تاربخ العا كنسهیکت طاص شیورد یلهنیدم هدبرق رطصتم _

 یرادحاص هقافورقف هدانغتسا جنک و هدتعانقیاق یالار رظان ههللاقازر موقرداق هدیرداق

 بش هرزوا یمن ( نہتملاةوقلاوذ قازرلاوه هللانآ ) [۱] هروس اما راو یرلارقف یردنلق _

 بوس هللا راتاکهدنور و هدنآ میم بولکیرنابرق [۲ ] تارذنو هقدص ندفرطیه زورو

 .نرک اش و نیرباص یارقف هنهرب رس و هنهرباپ یالا ر لوغشم هنادابع و تعاط بوجحما
 رادرتفد مان هطولم ییامز هرفک مدقتام (ناتسزاز رازاپ یوسرا ددعرد) ردنرک اذو "

 زونه هن یدمش یدبا راو یرانیک کد ددع زو یدب كيب هلج هلیطخ [۳] ناورقشا
 .كسورع ناکدره بودبا ضرع نرلعاتم یالاو یالاک بورک راناکرزاب اقنع هنس |
 1 هدیآ و حتفل ادیب هدنننح ییماح اغا راقفلاوذ یاد لوف اما یدلوا نح رهش 1

 بود اشنا بس رتلا ىلع یراناکد ددع یللا زو اس رک راک هدب راسو ني كمظع ةا هاش

 رونلوا تخورف هدنا رهردان یالاوو هرخاف شفا ميج ؟یدلوا نسح یوشراح رب ۱

 .هدنلوصو هدنعاص كهارءاش هدنننج ییماح یخد اشا نجرلادبع یساغا یرحیکیو ق

 یرلعاتم فح كنهعس ملاقا عیج ردشمنا نرم یوسراح رب ناتسراک ناتسک هر رآ 1

 نایزاغ عیح ردشعا اشنا ید هناخهوهق رب هدنشاب كهارهاش ییا بولوا دوجوم هدا "

 رددوجوم هدناخ هوهق نافرعلامجم وہ نارعاش یراعم بابرا ناحادم نادهاحم نازابرس

 ,یللا یخد یسوشراح ادختک دوو ردرلناکد ددع یللا هلح یرازاب اشاب دما رادزتفدو |

 زوطوا یشاب یحوطو یدای راناکد ددعیللا یدنفا هدازمج باتکلاسرو ردزاهناحراک

 فقو هنعما بودا اشنا ندیکی ابارس یراناکد ددع شمن مظعاردص ینشا دنا و دع |
 راالکوو ارزو میمج لصااو یدتا ان رنک کد ددعیللا اشاپمهاربا راواو یدتا "

 یامز رقاکو-.یدلوک بولوا یک لک هیدنفزپش تود اعنا رامات وار فت هل |

 ناسا یماتهدلاو ان ووا نارق مطعا ردص هلبا قمالوا زبریک الضا را رش

 هنجراخ یسوق نامل ا نرلو زرهک بورای نایمز رعق كماع قیرط ینشا شوقو |

 زکس شعلا هلو یدلوآ نهاط رهشر هزک اپ و لا زونه بواب هلن اب رکر اک هجتراو ١
 .ناک ر دزاهلاخ هز و ددعا یمرکب هل و راهناخهوهق دع نوآ ج و “ران رک کک دک
 هزاهناخیش اما هلوا هلکمارا هننسهفٌٴاط یرکسع کرایدر و تصخر لې رو 0

 ,ناورفشا :ط ك [۳] رورننو ك [۷] ردهدنسهفررش ةروس (تاراذلا) هغرك تیآ و [۱]
 - ۵ ۱۲۳ تس

 ۲۳ س یبهمانتحایس یلج الوا



 یمههانتحایس ىلج ایلوا

 اقتسم هدددع زوقط اما ردررقم هسردم ررب هدب رثک ۱ كلراعماح نانلوا ر رحم هلا

 اء زوقط هل ( ناوخ دما نالفط بتکم عدم رد ) ۰۰۰ ردراو راماع سرد

 س هدلاو و یتکم راکنخ الوا ردراو رلنارسپ شوک رکج مولعلاراد اتوا زونه
 کم اغا راقفلاوذ یسادختک لوقو یتکم اشاپ نه رلادبعو یتکم مظعا ردصو یتکم
 اتکم هع یخدیتکم اشاپ مارا كلمو یتکم اشاپ مهار ۳ کمرادرتفد و
 واشیورد قير بايا e ا رد ) ردهدلوارامع هدنف پت اي ولون اس زاوا

 هعلق نانلوا انب لوا ارم الوا ردراو يرلناك ابع ل )ا یارقف هاقناخ ددع یدب نوا هل ۰

 ۱ 1 لآ ءاقاج ود کت هاکهر سم یلعوا ناسهرخ كماشاب نسح ید هدنجراخ

 ۱ 7 نورد نالوا ان حل دعب ردفوص وم هدالاب رده ناش اتکپ

 [ ؟ردنایشاتکب قیر ط ےک اقا مهار | ی یشاب شواح هدیزو € كي ەاط

 ب اولک ز نع رفاسمر هدقشرط ینالک رداقلادبع اما ردرانک اس رانایزاغ ناریقف هن وکه

 اوا یراتض ناح بولوا ارگ تم نیکه بولوروس رک او دیحوت مظع هل رلا رقف

 e راناقداص ناقاشع هلج بولوا-عقاو هدرب عفترم ر ارز

 ۳ وص نه تل هاتشا ولوا ی شان هد زود 2. كيهبط یه 9

 لک مهارا خش ندا دات رفعح اباب یدنه هرزوا یو یم هاح راکنخ هد را

 : 8 ت یدنفا ىلع ییولج یسهفلخ یدنفا دوم راک ندا 3

 شاپ دحا توبکنع ندنا یهاشاخ یدحاو خش هدیم دیمارب قیرط هدزو یا كنسهیاط

 هبج هدنسوبف [ ۲ ] داراب ندا ۳ هدقاشع قیرط ۳

 هک 7 هدد ىلع یشاتکب هرو ¢ كیوق قانارق ندا [۳] رد داف قیرط ۳

 هدلوا رامع زونه یخد ی رلهع و ردرا و ید ر کت هڪ هدهعلق نورد * ... ندا

 نمی نازادنا تیکت هدنبرقرطصنم یلقاشوقهرشط ندهملقاما ردرلنوبنالوا ,عولعماما
 بم قوا هدنلحم ر و روتهدبا رام یساغا ۰۰۰ كمظعا ردص زونه یسهکت رای[

 هریسمر سو وا ریال روم هر ار ندنا زاملواریست کردشلوا

 | ودراینولخ یارقف یسیکت اغا بجر یحرخ لک و مظعا ردنص ندنا ردهاکجرت

 درجا نایشاتکب قیرط) دوخاب .(اکوذنایشاتکب قیرط کت )  یسورغود [۱]
 1 "یدریویلوا ) ئسانم [4] ندییانف : ب ٠ ندیاتف: [۳] دارفناب : ك ٩[ ] (م) ردیللوا

 .E ۱ ۱ (م) ردنلزإي
 و ر و



 رل همشح نالیاب هدهبدنق
r en manen 
۱۳ ۳۹ 

 ۲۰۸۰ هتس [۷] هللالییسف [۱ ]تارمخ ین را یدید ابلوا هایکسک | چ وا

 یییفا نو هوا را ع باتکلا ید ندا یسهمشح أغا دوم یس ادت ر زو نا

 كنسهمشح ی هدنرانک ناه هدسد یسهلفوص كن اشاب ییطصم نالف نادوف ندا ینایحلا نبع

 ردیح را شملوا رب رح هلا بهذما

 [ ۳1 تافص لوا یراج ینیعو یدلیا تاذكابر زو اشابیطصم
 A: u | ٤]تاحبآ چا همشح ناص یبوص یحرا رد د یاد

 ربمغیب ندنا . یدجسق اشاب نسح یراص هزابا هش رة ینوف [] رو نخ قاب
 اما ردراو رلراس همشج هڪ و یدنلوا هبه هنفرش حور بوللوا ان ]٩[ یسهعشج
 یدلوا ما هدلصو کردرلنو رلهمعشح نالوا زعولعم بودا شون نرابا با
 رد الا ط سیردلاراد ددع زوقط هل ( ناد نارتتضه نالاع سرادم ملع رد (

 lS خ رات - الوا راو شیلک اب اقرب هدتیوب هحنظ [۲] یربخ :ط .ك «س 1

 (۱۲۱۱) یسهلک ( تاربخ ) زکلای هکنوج ردهیلک اب یتهرابع ( هللالیبس ین تاریخ ) نالوا
 یربخ ) یک ینیدلوا هدرلهخسن رکید یسورعود هدلاحو . ردهاضف (۱۳۱) ند (۱۰۸۰) هکر ودب

 هيا همشج رولدا (۱۰۷۸) یسهرابع ( هللالییس یف یرخ ) - انا . ردینلوا ( هللالئس ی

 (هلیکسک ۱ چوا) هدرلهخسن رکید 3 ا .ردکیسک | یبا ندشیداسای هد ۰ ۸

 ی-ورغود ردشیلک اي ( ینشرات ) قرەلوا یباجما نزو هافلوا ندفیفخ رحم تیوب - اا .ردشل زا
 هل وش یسویغود تب هحنذل ۱ هتفد رظن هطق چ وا مکیدتبا ضرع هتشيا . ردیللوا ( یخرات ۲

 : ردمزال قلوا

 (م) ۱۰۸۰ هتس ( هللالیبسیف یربخ)یح رات وا یدید هایکسک | ییا
 . قلوا ( تافص اب ) دوخاب ( تافص شوخ ) یسوغود ردزسانعم ( تافص لوا ) [۳]

 كرك هکوبلاح رویلطهلضق رب هکءد روبدنا (۱۰۸۱) هجنلیدیا باح ع راسو [6] ۵ ر
 هدلاحوش . ردورغود یهر (۱۰۸۰) نوجا ینیدلای هدحنف بیقع یابم رئاس كركو همشجو

 :ردحردت هدنریعت ( رلادهنغت ) هیمعتوا هکم زد | نظراو ج ایتحا هب هیمعت نوا قو رغود یخ را

 هج رلکرو تح راقراصندننغا راقیج یراشید یلید كناسنا نایاصوصكب هکر دمولعم هحسک یهکن وج
 فلا هدرلذرح هلی رابتعا لکش هسیا لود .راو هلس یریبعت ( سلوا شیراقرب ید ؛شماصوص

 رهسنیک شماصوص یخرات كنهممجو » عاش یدنیش . نرکب هنقر (۱) هدولفز ف |
 (۱) هسیالید ؛رویلوا شعد رای دلی وس رایدراقبح ی رللبد هی رد شماصوص هلکء.د « رلی دلی

 (م) رووا شلک مریلا طاقسار ندددع در كار رابع 2 ندنغیدلوا ىلا كنق

[e[ (م) ردز ہم هطقش طقف طقف ردیبک یسهخسن 5 ةدیمهخسل س ] ردناخ ۰ . رنا  

 یشر هل و هدرد تک مید وق وا مروبروک هداروب قرهلوا هعذد كايا یسح 00 « یدوش 7

 (م) ردفرش كوو هن نوجا یراحتاف هن دنق نی مرویءال رطاف

 .. ۵ ۷۱ ج 2



 یسهمنحایس یل ایا

 جیب مور هرزوا ییوبیسویق دارفنایو ردمامج كوجوک شملوا انب هلا هلجت رصتختو
 ۰ یماج رایجشوطو یمامج لوق لپو ېاچ یرحیکیو یماج یحاج هدننرق ماج راکنخو
 ردراماج كوچوک شتلوا انب ها هلجم هلج راماحوب یماح او یما یسلحم دونج و
 ۲ ءربغ کردمیظع ما رب عنصم و كابو وب تیاغ یمامح اشاپ دما رادرتفد ندهلج اما

 ددعتمو یسهفص نادمو یرلتولخ ددع ترود هدنفارطاو بناج ردقو یلثم هدرلهر زج
 اوه شوخ ماح عساو یلاروق ددع رحوا هدیرلهفص ناي ددع راح اس

 ما رب هزک اپو كاب یرلکاللد بوبحمو یرلطاسب می کردانعر ما رب انب شوخو
 ماج انشورو دابا نشور هلبا راماج نارومو فتو روللب هدنرلبایق می کردهداسشک
 ۱ یطع ضوح رب دا روال وب روا مدار كم ؟راو یناکماح رو رداشکلد
 ا نوملقوت نشت رب ۱1 هقو لالا ردا باتو هناکماج هق یراهراوف
 یراوصیغد كنماج ادختک دوو كنماح اشاپ نجرلادعع یبافا یرجیکیو ید كون
 امشح فصورد ) رددرلامهاح یرلوص كرلماج یربع اما ردندنراوص ا

 ودن اروا وش راح ادا ردراناوبح ناعو تابحلا نبع ددع شع هله ( ناور تا راس

 تسانرواكمظع ضوحر یسهمشجلارق هدنادم کهدنکو ا كنساج اشاپدحا رادرتفد
 ۳ ندنرک د بودا یر وصت اک ےجت ر , ندیم هنن هتنرزوا دوم قاحملا ر

 رد !دهاحم نایزاغ حتفلادعباما شراردیا ناشطع عفد بودا شو رافک هلم ندوص ندا

 ا ا ورا با هاب نک د كرافك راب دع کا ل رک نا

 ر لا ریسلابجاو ر کردشُما اشنا اع تربع همشج رب هرجا مظع ضوحو اشاپ دما
 ّ ۳ هدنسهعلرا بناح كک اب ضوح و زلوا هدراید ر راس همشح ر هلو ردنایح

 + رلایوب نی لیل هرلصمق سد و یخد دازہ شاق بودا راصفق صد دادح

 سهم > مظعا رزو ندبا ردهدر ید یراهمشح راک نخ ندا یدلوا نیم بودا

 8 اغاپ نحرلادع یساغا یرحکی ندنا یسهمشجناطلس هدلاو یلەلولییا ندنا
 ٠ ندنا ینیع اشاب دما رادرتفد ندا یسهمشح اغا راقفلاوذ یمادختک لوق ندنا

 1 ینیع اشاپ دما توکنع ندنا یسهمشج مهارا ناطاس ندنا ینیع اشاپ مارا

 : .همشچ یهو کب .دنرانک ناو رشط e كباشاب ۳3 نیک رخاوبا

 : ردیاب هتیهتسکش



 یرلماج و یرلدحسم هبدنق

 هلاک یرداال رکید رات

 [«1للم[ ۴۱ الا [ دود همهكنرف . اے را ماف انامزادنام .
 ۱۰۰ هنس

 رخا زرط را

 ردراو یرادحاسم هل ددع م ص ها2 هر دزو هعاق یاه رح اسم رک ( 1

 3 هدا و شراح یدحسم یدنفا نا شد هداژ مگ كلام شک تعا ادب 5

 بولوا یدادعتسا هل وا جناح ن ل رداکد یاخ ندتعاح زورو و بش هل اقتلوا هواز ین

 كنسوفدارغنایو یدحیسمااب رفعح یدنهو یدحسم هدد شابهرقو ردقوجیسهرثک ف ۱

 شواحو یدحسم غا بحر رخ لک و ثكمظعاردص و یدحسم اا لغ هدنزوب

 هتلاو یک نم 3 ی رلب ا یسهعه 6 اغا درج را رز و یواز

 ست 1۹ ما ددع ۰۰ . هل ج نا ا 4 ا ( ا 2 دح :

 نکیآ هسبنک ر یما اغا ڈو یسادختک مظعاریزو نالوا ا مدقم 1

 رو و کاو لابروق نوا هدنوک نوا هس ینالوا ییزاتمم ماع كلا ۱

 فقو هنعماح بودا انش ور مام فطل یساوهو 3 یناکماح فطل ر یهفص ل

 دفم ر لە روق چ وا یا ناتسب هدنس رق وق قلنارقو ردنیق ید هنعماج بر

 ( غرا ), طقف ردنکم قلوا ( ع را تمایق انامز دناع ) یسوغود كعارص» و 3
 کم هدن رزوا كمال 1۳[ N EE بت ۲1 (م) ردمزال قماعازوا و و

 هکر دنکع قلوا ( كلمالا دش دودح هه كنرف ) یسورغودآ كعارضهو [ ه] ردشیاک ای

 ندهعلق رلیدلوا دودح راکنرف لیمکت» هقشا ندلارق ) هسیا یمانعم . رویقبح خراب

 ردنکم قاوا ( یدرارغوا هنسازج درو درط هدوا یدیسنولو هدن راجا هدلارقرکا ر

 ند( کالم ) هدنروص 3 ردنکم هدیسلوا عطقنم كیانهتسا ۰ ردلصتم ءاتسا فتا و هد

 دودغو ڼواغهراکن رف هدنسهبراحم هیدنق وش )هسیا یسانع» كعارصم بولوا شلوا هاش

 اغا دم زالروو : ك [] (م) ا كد ( يوا رفطءو بلاغ هاشد

SENو اب  



 یس همانتحایس یلح ابلوا

 سس سس

 وا 2م را هعفد

 ۱ ,O O را هو لی ىد

 ے رات هنوک رخا

 ( مرا ) ردسهتفک یدتفا یدم یسدتفم ۳۳ هراس نم هدب رايد هروم

 [ ۳ ]|ندهاوفایدیسلواناتساد رک یتاتم اب دمج كن هعلق
 ۱۰۸۰ هنس [:] ندهللاملع هقلخ یدنبا یرابكت هرصق یخ رات یحتف

E:ها اق یردا ال ے را  

 ۱ [۷] كرزو نا رزو یدلآ مهاش ۱1]ُهیدتق مديد خرات هلباهدژوم [ ۵] هدسیا تسالسی
 ۱۰۸ ۰ هنس

 رکید عو را

 ۱ شوخهلوا مههرتسوک ندلد تآ م[۸] زرتسا . . یعرصم رب هلوا رعشم هنلاس كحتف وبشا
 . ٩۱]شو یدلواهسیا هعلقیدقج یک اپان كن هب دنق ندخرات نالیزای و رونیروک حتف تدم

۱ ۰ ۸ 9: E 5 : چ 

 1 لیح ( معاش I یرلح را هداروش . ردندب راقت» رج یزو : ا هد رات و ۱1

 ۳ ا ا د نااار ر سما ی( تنی قزق )۳ بولوا دا ) یدآ . كناذ وب : هکردوش یسهصالغاةصالخ ردهجلصفم هدنسهرکذ ت ( ییافص ) یلاح ٌةجرب كن (یدنفا
 شلوا ینافوقوم یراهرکو ص اهد ؛شلوا یجهرکذت هلا باستا هباشاپ دجا لضاف هداز یلیرب وک
 : ردوش یت ع رات كح رات نلیوس هننافو .ردشعا تافو هد ( دارغلب ) هد ( ۱۰۹۸) تیارو

 ۱ 1 ۱۰۹۸ هتس لر یدنفالبخ هلوا ندع ینحرا یدد يلدع كننوف

 ۲ هدنلاحهعطقرب ترابع ندب کیا یک یفیدلوا هداروب هیخرات ةموظنم [۳] هرتسیم : ط [۲]
 : ردیللوا هلیوش هکلب زامهلوا یرغود یسلاق هليو كتي یجنرب نامزوا هسلکد

 ندهاوفایدیشلواناتساد ےک یتاتم ادم كن هعلق

  لکش تب تیب . یجرب لات وا هسیا شمامزاپ فلّوم هدراو تیب روا ی رکا قو

 . هدهسیا : ۲ [ ۵1 (م) ردمات غ راب و یرغود عارص+ و [4] (م) رولببهلوا یرغود هلیرضاح

  خررات ما عارصم و .هلیلکش یهدارو [۷] [ (م) ردورغود نیم نوجا غرا ] هیدتق : ك [ 17
 :  (م) ردمزال هلاما زارب هدعارصء یهنکیآ هدهسا ندنمسق اس كلم ررم تیوب . ردود کرا کا

 _ (م)ردمات راتو یرغود عارصو ]٩[ [ (م) ردشیاک اي ] زوتسا :ك «س . زرتسیا :ط [۸1
۰ 



 رلح را شمنلیوس هنحتف كنهبدنق

 هقمانل خم را رکید

 [۳]هلباحلص هللدم |[ ۲ ]هییدنق یدنلواحتف [۱] ایلوا غرا یدید بویقوا دمت كتاب
 ۱۰/۸۰ هبس

 ربقفلل 2 را رکید

 داهج[ ه]یحلصهدنقحتف[ ٤ ]هد اک سكس ید لوا نعرا سم و٠ اظل الواو ك دلا

 ۱۰۸۰ هنس ۱

 هانلاع هاشداب را

 [1] ةیدنق هلنع مریزو ندنمشد یدلآا ینخراتبودیا شوک د ناطلسنوجیدید
 ۱۰۸۰ هم

 رخا 2 رات رکید
 [۸ ]کلا اج یدنل ۲ [ ۷ ]هسدنق نح رات داد دا ایلوا

 ۱۰۸۰ هتس

 یلیح رکید راب ا

 هدب نیا داهح ماصمصلس اا ارغ رادرس هس ۳

 ]٩[ ودل | نراصح هم دنقاشاب دجا فیس فویس باخابویلیادنسپ یخ رلی دی د

 ۱۰۸۰ هنس

 سز را هعفد 1

 اسآ رارک ردج نکشریخ تسد نراودورد ۰ زین 3
 [۱۱] اشایدجا د یدلوا هندنق اف 2 .رات رلید د یییخ ناهح قلح بودی ادج

 ۱۰۸۰ هنس

 :ك «س [۲] (م) ردیللوا (ایلواع راتیدید دكناب بویقوا ) یسورود نوجانزو )1

 حلص هللدا هیدتق یدنلوا حتف ) عارصم و ۱۳] [ (م) ردو یسوغود نوجا ع رات 4
 و نوجا 2 ران ] هدنسکس :س ]٤[ (م) ردوغودو مات هدنروص ییدلدا باسح هدناکش ( ۰

 جتف هدنکس كيب یدلوا ) عارصء و ردیللوا ( حلص ) نوجما رات ( ه] [ (م) ردورغ
 یهبدنق : ك «س ]٦[ (م) ردورغودو مات هدنروص یاد باسح هدنلکش ( داهج حلص هب
 باسح هدنلکش ( ییهبدنق هلنع مرزو ندنمشد ید | ) عارص . ردورغود و نوچا ع رات

 عارصمو [۸] () ردورغودو نوچنا ع رات] هبدنق :كل ؛س 1 (م) ردورغودو ما هجنلیدیا
 عارص۰ و ]٩[ (م) ردورغود و مات را باشعن هدناکشد( وکلای دما یدنلآ هب ق )

 قجهلیزاب ( هیدنق ) هدنرب ( هیدنق ) هلهحو ینیدلوا هدنرلهخسن ك « س هیفامعم ردمآت هایلکشو

 ( یدقس ) [۱۰](م) ردهزال قهزاب هدنلکش ( نیراصح )ینسهلک ( نراضح ) نامزوا" هسرولو

 (م) ردمات هلکشوب عارصمو [۱۱1 (م) ردبساتم یس
 تن O دن



 ؟رداسز عماج كجوک رب هدنجما یسهلق وص هدنزغا ینا كنسهملق هیدنق ( اش اپ یطصم
 روا نوشروق ابارمس بولوا ان رک راک هل رددامسلاتاذ مرا رمعق رب اع ناهج ایوک

 ؛ عماج وب ردنیرپسش هاکدبعم هاکجرف هاکربسم ناقرعلاعمم عماج یلەرانم رک راکرب و
 ردشل وا خم اب هنعودنل وا عج ۳ و ریمعت کد یسهلق وص نک رونلوا

 [۱ ]نکن یه وک علق یدیسو ید دهنیسا نغرات یحتف یدروصبوقلاق یرب هالو |

 ۱۰۰ هس

 اسز شید ج 3

 [؛] اشایدجا یدلباحتف [۳] هسدتق هدژە نخراتزاب هجلبوب یدیدیدقج [۲1یلو لا ۲7
 ۱۰۸۰ هنس

 کد ے راب

 ۶ KI [ ۵] انحتف انا ةروس قدوقوا نوجا 2 راب یجتف هحینل وا ماع

 هللاهماس كب ناماس هداز رزو هجوف هتک وما 2 را

 [٦]ناحا نحتفه دنق اک هللا ی لق ع رات عاف ید د الکو ن1 ١ تودیا رات وا

 ۱۰۸۰ هنس

 كب ناملس رات ا
 ایآ ارخا هلوا ندزو هن هکهدردبا رکف قحیا اقادعا هلاله»نوح [۷ | هدیدنق نصح

 3 اتو دمج مدوا مدنا ناه هک اب قدص ریبکت یادص [۸ ]نوچیدرا همش وکو جس ر

 ۲ 1۱۰ ]اشابدجایالبآتفینصح[۹ ]هدف  غعرات هکا مدید ادعا هللا لهم قجیقیج
 ۱۰۸۰ هنس

 ط ؛ ك٤ نیس :[:۳] (م) مدشهژاب هد ... ص هد راقو ی هعل اط۰ یهدنقح .عارصم و ]٩[

 شا . ردورغودو نوجا غرات ] ٌهیدنق : ط « س [۳] [ (م) ردوب هدیورغود ] لور
 هیمعت ؟ رویدبا (۱۱۲) هجنلیدبا باسح هدنلکش ( اشاپ دجا یدلیا حتف هب دنق هدخم ) عارصم

 ع.رات [0] [(م) رویلاق (۱۰۸۰) هجنقیجیدع )٤٩( ییدرن-وک كنظفل (یلو) ندنو هحنبجوم
 با ی کیا ینسهلک ( هیدنق ) اب نوجا یهالماع رویقیچ كيسک ا نوا [1] (م) ردؤرغودو مات
 (م) ردمزال قسزاب ( نیحتف ) ینسهلک ( نحتف ) یسیا اهد دوخایو یهزاب هدنلکش ( هیدنق )

 2 ران ۲۱ هیدنق : 2« س ]٩( [ (م) ردورغود و ] وجر : ك« س [۸) هدهبدتق : ك [۷]

 ۱ لیدی | باسح یعارص» (اشاب دجا ی دلبا حتف یننصح ه دنق ) [۱۰۱ [ (م) ردورغود و نوجا

 < (۱۹۷) یکیدرتسوک كتسهرابع (ادعا هلیا لهم) ندنو هجنبجوم هیمعت رویدیا (۱۲۷۷)
 ها :ییداوا هممعت هکر دقوا شمشود یتعنصكب ی .هبمعل یهدارو كرعاش .روبلاق ۰ ) هب یریک

 1 (م) رویمهلیشالک ! هکدلدیا باسخ
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 رلعماح و هدي دنق

 هقمانلزم را کیو

 .۱۲] نعم یراتس هلوا هللا ماد هان و" یدید 11 )نر هدکدروک یاب وب
 ۱۰۸۰ هنس 0 #3

 هلو هدهمالتسا هسورح كلام میح کلب لکد هدنحا هیدنقو افو ناوخا یایدما

 الح هدنشا یدا یبههسنتک روا ر ییهق زول وط 5 راک یفاص ؟ ردقو عج و

 یدمش نکی نوملقو شفیراکلح هما نوتلایراودو رد هلح بولوا رار ندجاع

 لح نوتلا یراود یوراپارس بولوا نوع تربع نوملقو شه هدایز ردقلوا تاق لب

 ضایر اما ردیلهزوک هداس هرزواتنس ییارح یدلوا رون یعرو بولوا رز ردنا رز ۳

 هد راراید مالسا كیاهج ؟ دکلام رام لار قطر یک یا وا یرخف هکبش ندماخ رع

 یالاو یسرک رب هدنفرط غاص كعماح هدنادیم ناه شمامشپاب الصا هر ر بوی وا یرب

Eراو ی رفع نانذوم ندصص یلکبش شقتم رو ردیحور كعماح ایوک  
 هدنفرط لوص كعماج زاملوا فیصوتو ریعتهلا هجور بولوا ندنلبق هلرظنال یخو
 یوق هلف یر بولوا یراوق ددع ې وا هلو راو یسهف تو

 یدک را یسوق هلق اما ردیسوق مرحهدنفر طغاص رد هدنل وص یسوق همت یر رک ۱

 ءوضو دی دم ندا تعاج هلمح راو یاورداش فنطل ضوح ندص ص ضای ر هدهر ٍ

 کرده یضوح ناورداش یلوروا نوشروقو یل ەق لوحوک ر ا a بود

 عماجو راو یجنراص وص تایح بار هدنفرط او ردنوملقو شقت راکرز یف

 سا هنن یسهرانم و راو یسوف تایح با 2 هدنتلاا ىلقح كراناذۇم ۰ ۱

 راو [۳]یسههرشر بونلوا اس یهالک هرانم ر هدنسهنروا یسالعا ٌءورذ اما ردقلک

 ناتسلک لک [ع] ماع عابر یضرع و یلوط مدا زویحوا اسز عماج و 7

 1 یرلهیق كعماح و ردقن روخ رصق رب ایوک بولوا عقاو هدنجا ناتسناحمر ۱
 هم رهط یبهعلراباح لصاما رد: و ینمرف |

 یربع 6 لکد هدهی دناق علق ؟رداسز عماح بوعم و بوح و نیز رب یلهسرب

 نالو ناد وق عماج ر ره رد) هدیادب ّوم نارودلا ضارشاییا لاعتم یادخ ردقوب یریظن

 خر هسریلیزاب هللا هزمه هلو یسهلک (مئاد) [۲۱ (م) ردوغود هده ردمات 2 رات 1
 ( ماد ) فلؤم هکرویلیشالک | . رویلک یرغود هسرلیزاب ( ماد ) هلبا (ی) ۰. رویقیج
 ۱ ی مو هلو |[ ه] مرا ا( فرم : دا نم [۳] (م) ردزاج هدوب هکر

HEهیات تک  



 یسهرانم یار هاخ شش نوزومر و ردراو یاط یساللصم هزاذح هدم رح هدنعاصو

 هبهربثک تعا تیاغ لصاحا [۱] ردرلءهرحم سعد بولواعقاو یسوبق هلق هرزوالو راو
 كنسوبق نامل لوس (اشاپ مهار ا ادختک ربطاوبا عماج ریطسترد) ردعدق هاکدصمم كلام

 رسر و ییتمهرک و یلیشخیورس یراذاوطو یراشرک هلم هدنمز عد ر هدزو ۱
 هایرد هدنف رط لوصو ردلکد یلاخ ندتعاح اسمو a اما ردعماح كحوک یلءهرانمدمآ

 دا راشور ناحاسو راحت بارا هل راو یسهفص ناب شلوا عقاوهع الوط 3 رظاب

 هلکساو هد نا نام عماج و رلرطی بودبا تحارتسسا هلی فاکتعا بودا تدابع

 ثلعماح 9 اکد لہ ا عماج بولوا ناوارف یعاج هلعالوا عقاو [۲ ] هدنشاب

  یهزوک هداس ر ناه ردوو ینزو [۳ ترهش بوللوا ات هنایبابو رد رلتارخ یاقوا

 ردشلوا عق و هدنر قیضو لوبقم كرش اریز ردقو یمرح کر داسا سرد عماح

 هدنبرق هياط كکوب هدنفرط یونج كنملق ( اشاپ دحاتوکنع عماج ےقر ےدمرد )

 یل اب ناتساک نابایخ ر یللثم ماع غاب یلهزوک هداس هنایاباب را یلەرانم ولک حو یلتم رک
 غ را ماع اغا ردق لزم قوا ر .لهسربمو ترا رو
 سیردتلارادیفارطا راو یجحنراوص تایحبا ر هرجاهسردم یهدنفرط لوصوردلاثمی
 عماج شیاتسرد ) زونل وا توالت ثیدحملع زورو بش ؟ردرانک اس رلناربسفم ناملاع [ ع]

 رادرتفد سا هدنحما یسهعاق هدانع امدقم عماح و ( اا مهار اتالم قلاس رادرنفد

 رام اماب مهار ییماح و لدب «عماح لوا هلا قالوا مدمم هدانع یدا یماح یدنفا

 نام ىلەق رک راک دو یتلاو یاس رد را هم رلر د ییماح شا مهارا نوحکیدنآ

 .ردشلوا عقاو هرجا رلعاب هدنرانک رب كرهش ارز ردبراع ندتعامج اما ردعماج عنصمو

 روانو رک, دب و دیحو زوروبش بولوا نک اس یراحماشم ییولخ یارقف هدنفارطا اما

 هاب | دروح الو نوا هرزوا یسوف هاو )ا راقفلاوذ یسادختک لوف عماج لصفرد {

 Paa نی زاغ نالوا روطسم

 اسز مماج درک هلی ون قحبلوا هاکتذابع فتاه حرا ید د بودا دن دص نارا زه

 ۱۰۸ ۰ هس

 ترہش ردفلوا بونلوا : ك [۳] هدناب : ب[۲] ردرلهرع صد یرلهرع ك [۱ ]

 (م) ردمزال یسهلک (بولوا) رب هدارو ]٤[
 ته هی
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 اهم ال و ما ای هی هجوم هجرت تو



 رلعهاح شیوع هدب دنق
 دن س ۰

 ۱ 1 س

 یرجیکی راونارب عماج یاصوارد) ردقو یریظنک ردنشورعماحرب مالک هصالخ ردرساک

 ردوب یحرا هرزوا یسوق هلبق ( اشاپ نم رلادبع یساغا
 ۳ )ایزعماجرب هنبیدلباینهیلهاتالص 0٠ [۲]یدید |۱]یخرات ..هجشولواماب عماجوت

 ۱۰۸۰ هنس ۱

Eمک ینمرف هرزوا را هم شقنم یورس و یلش سفر 5 ح یخد  

 رو بارح ر و ردیلوروا نوشروق ابارس هرزوا ]٤[ یراهقبط زیلهد هدنراثاپ کیا اما
 هدنلحاسزک دهرق رکم ردقو هدراید ر انعر ربنم ندماخ حر رب هلو ؟ردکلام هربنم

 ردراو یرالفاع تعاج یناقوف هدنفرط ییا كعماح نورد هلوا یربثم ییماح بوت

 هدلوممالسا رکم ردقوب هدعماجر راهزوآ عنصم عصصو رهوحم نالوا هرجا عماج وو

 : مرگ اما ردراو [ه] ی منا دات E هڪ یخد هلوا هدنعماح کی كدحا*ناطلس

E 3ج یناقواو ردکلام هب هرم تعا تیاغ 9 رد ر ماحدزا و لوقم تاغ ر د ارز  

 .عقاو هدنفرط لوص یعرح و ردقو یرظن كسرلتاذوم و یماطخ و ا ردقوچ تباغ

 [۹) 3غ نوت هدعزکس ءرزوآ یراکولشوم ون هدقارطاو یغوک روذم وا

 .نوكلين * هق ر بوک ید و راو یسەق لور وا نوشروق حم ووو ہدنرارک ۱ :

 اا وا كنم یک یساع وا یرخف عنصم یفارطا نک قاط ق

 .عنصم ار ا ا ر ررو ناشن ندنرمعق مرا درا یخد و مار هحیت ردرلصفق

 تعاط روووببهت بوک: یناعاقح نرک رک رب هنجا ؟رداسز عماح اتکلد و حرفم و

 نکرد ) ردراو یرلهرخ كرااخلص و املع هح هح هدنفارطا رولوا لوغشم هنداعع و

 کردتعاج ر "مماج را هدنک وا ینادیم ضوح هدنجما وشراج ( اشاپ دحا رادرتفد عماح
 ردساس یقیرفا روصنم لناطلس نو رله اش داب نمز برغم ا ا و ۱ 5

 .نکل ردراشزک هاچ .یورس هلچ یسیرجا یخد كوس  ردورغود یسهلق نوجکنا
 اونی یک رصم هنیزخ 2 یر یه ؟ردراو رلامنم نوت ددع کسا هدنما ؛لوس

 .نای هدنلوص و عاص هدنسهرشطو ردن زم هللا راطخو عنصم تیا یربثم و بارح ید
 .یراقلهوم تسدما [۸) هدراو دءدم رح ی هدنف رطلوص وردیلوئروا ك

ANا هکن کم راو رب قیحاآ هدعارص» 46 رولوروک ]+[ ا ن2 ران  

 نحرات یلصم رب هجنلوا مات عماج و ) نوجا قهرودلود ینیجا و ا ندنفرط خسان

 + ك« س [۵] یرلهفص : ك « ب ]٤[ (م) ردات ع رات [۳] (م) ردنکم كيليئد ( یدید
 هدراراوند : ل14 ] یراهفص : ك [۷] كن راقجنوئم ى ی

E j 



 یتهمانتحایس یلج ابلوا

 3 عنصم ر و  ردرطان هتیراقاصوم ناورداش و ضوح هدمرح یهدفرط لوص وق

 1 هبق رب انن ون زونه سدنهم رامعم داتسا کرددمآ رس هق ناورداش یلوئروا نوشروف
 1 :كنماح و ردشْفل وا ان عضو هرزوا زانوتس ضم قیقز ددع ىلا ؟ردشعا داجا ابز

 3 .شقنم نف کد رز وات رکرق عن ۱۳۹1 ییسهقط یزبلهد تعامج نالوا هدنل وض

 ۱ اب داتسا زونه هدنفرط خاص كعماج و ردیلوتروا نوشروق اپارس هرزوا یرلناوط
 1 دو ) رانم دمارس عنصم ندنسهاخ كلاب یعماج راکدح ؟ردشعآ انغرهرانم ژ
 ٤ ی یک رو [۳] ندشماح مظعا ردنص و ( مظعا ردص یادختک دوم عماج د

 002 از ىر ردح عاب بيو بیر زخا زرط زت
 . .ییقوام ب قدح ما غاب نالوا هدنک وا ییارح كاهاکهیکت هاکهریسم عماج و
 1 2 رطشقاحتا .ز ولوا مان باتک دلحمر مان همان تحالفر كتا فصوت و ربصت هرزوا

 1 هفوکش عقب بولوا ناتسلکنینج رب یکم عارذ ید ره لا كم ج شلوا حرط یشقت

  رلدروصقمنوک ابوک بولوا دوجوم ندنعاونا كنارمش تاراجشاو تانابن و تاهاک و
 3 راهراوف یهدنراناورداسش و ضوح و هقسف و یرهرخ هناخ رفاسم ددعتم و

  .یسهلوقم اوا ره زواحتم ندکی هدنراادوا رالک و یمیظع خبطم رب بولوا نوت ربع

 1 بابرا عب هدیرهروصقم هل ردشلوا ناتتسمرا هکت هاکهربسم مظع ففو ر بولوا

 ۲ رارداتوارط بسک بودما رلاشاع و ریس بولک راراک نابعا هح "و بولوا عمح نافراعم
 ۲ .هوزوارلءرجن وب تولوا رظان همرا غاب روک ذمو یراهرجن ددعکیا كننارحم عماج اما

 ۶ .نوملقو شه هدروخ عنصم تیاغرکد یجارخ مور رر یره کراو یراماح ددعییا

 3 .ناوط سشقنم و یرلرک ندنراتخرد یورس یخد كعماج و" ردرلنوم عنصم عماج

 1 رک راک اسو یفرط لوص كعماج وب . ردب راهحول یورس هل یرابراکلح و یراکرز
 ڈرا دم رس اتیون رو ردشلوا نام عماج عساو یخد بولوا ینم هلبا را رک وا وط
 ۳ وص تاح رب هرجا مرح یهدنلوص كمماجو  ردیورس دمآ رس ایک یاو فار
  ردیراهرخ سیردنتا او هدنفاررطآ تلمح و .ودیسهرا زوم یوض«هدزوم هامزاو یحشراس

 , نوک انوک و یربنم و تارح كعماج ویو ردلوذیم هبهماع اسمو حص یتمعل هدننرام و

  راملقو رصاق ناسل هدیرافصو كنیرلامطخ و هاو یرلهحیلاخ مشيربا و یرلعتصم ٌهَراوا

 o [۳] نذنعءاج مظعا رد ص یماج اغا دوم اک و 3

 3 )م( ردونغود



 لوط ؟ردکچوک لپس ندنعماج راکنح اما رداسز مہاجر هرزوا نمز 1۳ دنا

 دنا یمن نام یال لارا ترا و وود ردقایا ا ردقایا زویکیا

 یه یخد كعماح و و ردراو ییارقم مع هسردم ر بولوا لوذبم راکه دنورو ]

 عنصم نوع تربع نوک ل اعا ابارمس هرزوا یرلشر ۲ و یرلهعاح ند راشخ یورس ر

 لفحلاثم مص رب و یربنم عنصم رو ینارحم نيج یشاک ر اما ردیلوتروا دسر | ۱

7 

 هس یسهرانم اما رد راع ندف صو و رع راو ىفطلا یراکفذص نی ب و و ینه "

 فصورد ) رلیدتا انب یسهرانم ی ید تاق هنحما اما ردسهرانم یسع مدق راک ]

 كنعماج مهار ناطاس هدي وب ۲۱| یدنلوا اس زونه هعافود ( ناخ مهار ناطلس حاجت

 هرکه كنهغلق و هدنرصع ناخ مهار ا ناطاس [۲] هسرونلوا لاّوس ود ردن یتبسانم

 مامها و دح هزت هنسراکر خا بوم وا رسم یحتف بونلوا ترشام تا واج 1

 بودا ان نسهءلف ه دانع هل | وح هب هب دن 3 ناخ مها را ناطاس نوجیکعا ت و لذي 3 5

 هدانع هدقدلوا حتف هعلقو بوتلوا ان مظع عماح ر نوجا ناخ مهارا هدراصح نورد ۱

 E هرجا .یس هولو هب دنف بودا ا كما مدمم نعماح ِ مهار و نسهعله "

۱ 

 هد رلتمذخ یرلمادخ و هۆز ص او یرلاطخو ها لہ ۳1 بودا اس نیماج مهار |

 بولوا مدق عماح نم و عنصم اما ردتلوا هلوا یان بیس كمعماح ون هتشا . رایدلوا "

 تمهرک ی خد وب بولوا نک رلهحول و ندب راذخ رد یورس ابا رپ یر باح و یراشرکهج ]

 ) اشاد هح |لضاف مظعار زو هسدنو جاف عماج ھر رد ( ردر ومعم عماج 7 و ها 1

 نسکس یضع و یلوط بولوا كلام ه هریک تعامع هللا قالوا هدنبرق رازاب یوسراج

۱ 

 ۳ بکس" م همه

 یربع ردرارک زولوط اس و هرزوا نوتس ی ددع ترود قرط نارح و ردفایا ۱
 أ
 ردعماح یلوروا نوشروق هرزوا یا یو رس هرزوا کودلک هلوا ندمدّمهام ای رم 1

0 1 

 بولوا بم تبا یرلماج ناروم و فح و روالب هله یربنم و یا رج یول دوس اما

 عاب شرط قرش و . ردفاقوص هارهاش یوا یارحمو . ردرور عماج رب روت ىلع روت

 تباغ یسودف ه روا و وق ووك راو یسوق کیا هج و ردناطیع نانج رب لاثم ا

 د قهدنفرط :لوص. و . زذ دراوبقر ظا هق رش یخد یوا ردراوق ددع جرا دک وی

 نەک (هکزرید) ر هرزوآ قلوا یس هغیص باوح هداروب [1Y یدنل وا حتف زونه : ا

 عیاجرب نوجماميهازبا ناطاس لدب همدېنم عماج روک ذم هرجا یسهعلق هبدنق : 2 ۱۳1 (م) ربمزا ]|

 ب ودا ا



 E یلح الوا

 E هدنسهعل را تناح ۳ نالوا هدنل وص اهانت ا نو ربع

 | انمنصمویرفاکهنوک رب یناتحتوناقوف راویراهرخسرادم ددعتمهرزوارلن وتس[ ۲ ]یناقءهرح
  هناخ لک ام یخد هدننامز هرفک یخدو ردرنسیردتلا راد امن ناهج یرب یه کردراععوص

 تاغ یادک ویاب عب بولوا هفایضلاراد رومعمرب هلیوا زونه یدمش اما شما ترامع
 ۲ .تلعماح وو ردلوذم ناتتمای یرلهسف تمعن هاغمرپو ناکهدنورو هدنسآ یزتعو هنت

 | لح کردعتصمو از ةرانم رب انب و تمارس [۳] ییهفرش هقطر هدنفرط لوص ییبهرانم
 ۲ هدنرلکدنا دارصكعا هرانم نسهلق نالوا هناخالاح هشوک راع امدقم رداع قایا قرق زو
 ۱ لا پوط تامدص نسهق هناخاح وب اشا مهاربا ادختتک و اشاپ نالق ندنفرط كلك
 ۱ رب لوا مالک هتصالخ رایدنا ان ون هدنوک قرق یدماربس زانم وندن راکټ رادهنخر

 ۲ هدراید و و هددحرس ر انیم عماج ناهج بولطم بوغ اسز [4] حرطرو انعر ةعطق

 ۰ :یراکرز هلجو ردجافا یورس رالقاجوق مدا رشکیا یراشرک عیح هدنجا ارز ردقوب
 عاج ندن راهیط هحار ندنعودلوا یرلهتح یورس نانجیمه یراهحول ناوط یراکلعو
 ۲ زدتس دنع زا" ۲۰۷۷ هنس نخ زواوا :رطمم یراغمد كرلءرثک تعامح نالوا هدنجما

 ا راکنح و هدک دنا حرف ن رلرب سرتم بوک تلاص هلبا راغلا هنتلا هیدنق و ماظعا

 ۱ ولتداعس یریکرد و هدارغ لاسو حتقلادعب ىلاعت هللا اشنا بوروک یرطصنم نالوا

 | کا عماج هلعطاق صن ربقف ریقح هدنراقدرویب زرهدلا فیرش عماج نوجما زیهاشداپ
 ۳ رطشكهجو لوف ) ردروطسم هدهرش روس کردشلوا ےے را هبا رغ لاس یرلکدنا تی

 ۱ هرق هدنلوص ثنراود بارح هه رش تی و تح ۱۰۷۷ هنس [] ( مارا دحسلا

 ۱ ِ ول .زو ندمظعا ردص بودبا رر هراود یور هللا طخ لج یزرط یراصح

 ۱ هزمکیدنا عورش هنحتف كنهملقو هفرش ةيا و ؟رایدرویم مم یلاع تفصا بولا ناسخا

 اما رایدروس ردشلوا ے را تی نمکجهدبا یلو بید بارح ندهسینک ییماجت ویو

 1 (تب) ردشلوا رولر عماج رب ماع ؛دیدنسپ هک اقح
 9 اذه ليم اننآرام نکلو ٠ اعیچ اينالا مهاج انا ,٠ ٠

 ۳ یتسیونج تاعماج راکتخ روبنم ( ناخ دم ناطلس ةدلاو میظع عماج,فضیرمت ود )۰
 | من [6] حرص : ب [2] یهفرش : "دا [۳] قافدزخ :ز بن ]تا و

 ۲ (م)رودیا (۱۰۷۷ ) " ةقيقح هک لدا باتسح لیلج



 ییماح حب ار ناخ دمت ناطلس یزاغ هدهب دنق

 یرلهرم ددع یرکی و ردسشلوا نرم بولوا نومتربع نوملقو قا یف

 ج رفمو راداوه رب هلوا و ردشلوا نم هللا راماح روللبو نارومو فح هدرانزو "

 سقنم نر اب رک و هل وا ییماح هی املس تایر کم ییتم گردمالسا ع هاکجرقو و

 اسد تلمس و رع عماج 4 3 بول وا هتسارب هاب ارتا ولصم و هرب وا تبنحمو رلعنصم لیدانف 3 ۱

 لداعم هارو ربنم و ن ن نچ نسدنهم اا ؟ردشلوا رم و نوا ی و رودیشلوا 8

 نانذوملفحمو ردرلشمهمنآ هدرلنطالس عماوجیربغو هدنعماج ناخد ا ناطاس هدلوبمالسا |
 ردق روخ خاکر ایوک ؟ ردشلوا راهروصقم و عنصم هل واد وح یسسرک حصانو ظعا و و یسلالب 1

 ا لاف مرا عا 4 ۳9 عاردر كب لماک اضع و ال وط ۷ كنيرل ەر یارو |

 رده  هدضرا یورو یراب بانج زراو ینیح ر رر و ناشن نداوضر هضور هقدج "

 را كس اد بولوا دوجوم هلج هدمام غابوب هسیایدنا قلخ رلتارمش راچشا "
 رانوتس ددع قرف یی هدنل وص كرازلک غابو و ردارقا هنس ربا ۲۳ | لزا یسهویم

 روتسم هللا نوشروق هلج یرلهرخ هسردم هقبط رب رومعم هلرارک زولط رک راک هرزوا

1۳ 

 وص راو ینصم یننح ضوح رب شهلواانب ادیبو زونه هدنطسوات كمرحوب ردعساو
 نایرج اسا لیبسلبس رلبا بآ ندنراهلل [۳] می هدنفارطا ردندنیوض رک لالزیآ
 یراهراوفوهیقسف كضوحو راردب انادز تعاط بود اءوض ودب دجت اد تکی اه بودیا

 نوتسددع زکس نوکلی ٌهقو رد ابار هنسالعا ٌهورذ ات كیهق نالوا هرزوا ضوحت

 ر هرزوا یلاع ۀقوب بولوا روتسم هللانوکلیت صاخ صاصر بولوا یتیم هرزوا رلاهتنم

 راو یسوق چ وا كعماجوبو رنلهریخ ناسنا منج کراو یملع رب شلوا الطم هلبانوتلا
 روتسم هاانوشروق هدنراتسوا كرلبلاعبابو ردیسونق هلبق یر ردرلوق ناي یسکیا

 كق یوئروا نوشروق هرزوا یسوق هلق اما ردراو [4] رلاول نتقنم یان بشخب
 تاقردناتاق و رلیملساو رلہ رکو رلهیز نالوا هدنرارک سرم كنسوق مماح هدسلآ

 هدضرا یور [ه] یلثم كنبرلتفرعم كلر عر رکف لایخ دنسپ كنرف عنصمو رک هدرخ
 هدد رک وباما هلواهدنسوق هسردملوک هدسا ویسررهش لثم د وخ اید الو یا یکم ردقو

 < س [۳] (م) رد ( یللزان ) هلبا مال کیا یروپهم [۳] عارف كيب : ك « س ۱1

 یم كنیرلاعوا یلچ یرخف نوک انوکو كنیرلتفرعم : ك [ه] رارک :دل [4] یننح : هل
 عصر
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 3 E ددع 2 .e هدنجا ا ی

 ىرلار رط صم ىلقاشوف هرشط ندراقدنخو بول وا هه مدا ثكمزو هع هح دا تف

 مز هرافرطلوا لماک لی چ وا [۱] کیدشعآ رامغلو راسرتم هنوک كيب هج هدنرافرط
 . یرانویقویرارغصو یرلتا كرافک بورود قجا یراوقهماق بوامارغوا مالسا رکسع
 . [۳]بوتلتا رلیجهجندز هناما یدرارزک بویلتوا وروسوروس یراربزنخ و یرایکو
 یدرلرلا :رللدو هلک ندرافک

 [۳|تارب!بحاص یرغو N نطالسیاهعماوح ترا نارد

 رابک نانعاو ناریمریمو ارزوو

 هد وخرا و لارنح هرز وا ییف وام یراتارام می نالوا هدنجا هب دق هعلق وب ال وا

 13 وای | عن هرزوا یررتفد [6] ررحم حتفلادسعب و یرارادرتفد هرقگ رفک ما [ ع] هطولبم وب

 بس 6 یزاع ناک دن ناظم عماح فاصوا نارد الوا ) ردا ناو نابع یرلاس

 و یس اب هد رصع یسع ترصح رارب د ۰۰. راک رف نالاط یاس رد زا هیت هګ ور:

 | برغم روصنم ناطلس یهاشداب هش رفا ند ومطاف لا هدشفالخ ۰. ترضجت هدع

 . هنلااناسا هدعب بودا عماج یمیظع ردو بودبا حتف یدیرک هر زجو بولک ندنمز

 ۱ یخد بورت ا ییدنو و وو هد یدنا رک رد هرزوا تمنسو ید بوک
 ۱ 1 2 ۳ تسد هدارع كرام لاسوت ادد ۱۵ بودا ا نونعرا بود را هدایز

 ۱ ۰ ير نصب نم اذه رولوا e ن نیا رورو تش ووا e هاکدعم ی

 ۱ 1 را ردلوتروا وی e هو vj] ا ۳

 ]  هدنهخسن ك [۴] توللغبا ضرایجهتح : ك [۲] (م) ردشوخ یسلزاب ( کیا ۱1

 . مارک ناریمریم و ماظع یارزو و تانسملاو ) : ردهلبوش یسهرکوص ندنسهلک ("تاریلا )
 1 رر ك [ه] هطولبم : ك « س « ب ]٤[ ( مهلاعا یلاعت هللالبق مامحالایوذ رابک نایعاو.

 ِ ۲ (م).مردا نظ ردقو ماع هدنرارکت هدهبسیا ررکم هلو په هدرلهخ بن یسهلک ( قایا ) [*]
 یرالساح ۾ ك [ ۸ ],

 هه تتس



 یرل هیاط هیدنق

 قابابو یبانا هج اما ودراشللق هدنجما دورع شتا یرب یه کرد رالوغوا ك هیناط یا بوک

 هياط هج راپ هنفرط سودول ندنا رلرید هياط زوسک وا ن: راقدوق زوسکوا بودالغا
 هسودوا هنن ندنا یسییاط قواو رطان هسودواب نیل هیاطالاچ سنج یو
 مظع هدنس هشووک و كى هياط وب هر اط یییحف هدنس هل اقم یرشآ قدنخ كباس ناک »را |

 برص ندرلیحف رارید هياط لف ندنعودلوا یوط قار وط هرجا یرلبحفبا رش ترفم 1 ۱

 ندنا هياط ر ارز یدشعا رازب نرلیجهتح كناشاپ [۱] رب ىلە بواوا یراسرتام |

 یرهیاط u چ وا هدنسهشوک چ وا ید كون یدا هياط ناتمر هقشاب [۲ | بوشوا 1

 ۳ هرب هدنشا یقدنخ یا ا الا هقشاب و و كيب کیا لماک یرچ هج کردراو 3

 وق قانارق هدنفرط برع هنب دنا ردراو یراوانارش تاقردنا تاق و یراماد زومود ۱
 برع كى وق قلنارق هدب رغ تناح هنن. ندا یسهیاط اشا [۳] ناسح دا یقدنخ

 دوفج یرمثا قدنخ هنب هدنک وا یسوف دارفناب ندنا یسهباط یلوق لیا مور هدنفرط

 ال ی نا ناف نا نوا را یر ییا یسیاط 8
 0 دار کا ید یسهیاط هرد ندآ یدلوا دابر ید و هاط یلحاخ نا یداوا ,

 ,نتم زاو ورک دیس لا ےس چ وا هياط یلشاط نت وا هياط لزق ا یدلوا ا

 م ۳ راو ود غم بودا كاله ننالع وا مدآ كم هڪ بورود م و و

 ا ی ےل یا ما ا بول دنا
 و ,e رافک هتیلهع یسهیاط یاو نده اط ىلشاط و دم هس پولوا دابرب 0

 هنرلرر ندنسرد و ندنل | ر كنسهياط ىلا هللا هياط ییشاط ارز یدراردبآ مظع

 .هلعاملوا عقاو هدر  یلاراخ كنس و یلاق براص هساط لشاط و يا راو یرالوب

 رو ا ندنسهمیرا تا نیتکیدبآ لمح هفمرود وشرف هایع لا لماک هنس وا

 كيب زو هرک هڪ ا اور ی و كاب ی هدنادیم لوا هن بولتآ نامغا
 ا رشابم هغلراص ههساط لزق بویلوا ےتف راک خا تولوا بس هندامش كمدا

 مذآ ود تولوا دایر a ر ید هیاط لزق و یدلوا تعارف ندا "

 . هلیجوک یغد هملق هداب یحتجوا بولوا تف یراراوند یکی كانملق یرجما ندهباط لزق

 ی اا ن ةا اکا يت كا ا وب 3
 ,نتح : ټ [۳] .بویلوا قصالم ههیاط رب ارز :.س . تویلوا یلاصتا هبهبباط رب او و |

 بوناوا : كل [ه] لبا 1
 ام

 ۱۲ یم*هانتحایس" یلح اہلوا



 یمهمانتحایس ىلج انوا

 یرااور ل کءدشلاو ردراو یراجنراصوص و یراوق وصو راو ]٩[ راع ربع نمز رزو

 . ردزاو یرللو رراو هنسهرد یلوانح و هنسهود [۲] زسلاص و قاد هرطصتم یلقاشوف ات
  راو یراقدنخ نرد نشرا رقرق و ىنا نشرا رقرق تاقردا تاق كنهساط 1 و و

  هتنابكنهماقندنجا قدنخ کراو یراماد زومود,ر او هری هدنجما یرلقدتخ نکیا هلو هنس

 جاا رایوک کردرا واسنا رش تاقردنا تاقهدن راراتک یسهرمشطو یجشاكقدتخ ور زلاح قمرا و مدا

 ماد یجخد ران هو روطوشوحو هناي ؟ردرلتلا راتتطشو لح نو ۲ رک رد لرد

  یلقعكمدا | نرو [ ٤م کشم | فلات راقلزابهلیح و زابهدبعل هن وکو روتل وادص [۳ | «تراخزودو

 ۳ و یحد هدشروک رب هسا رظن هلا رظن ناعما هرکز وب نوک ره ههملق وب مدار ردک

 رو ا0 ادخدج رولوا نایاغ ید ءهدورطو زرظو لاکشا هک

 ماهلا بولوا اه یرلهدساف راکفاو تالبخت هل بولوا ریدت ءوس هلم راتنطش کودتا
 بویلراص ند راف ر طیرل باط قم و هیاط كسک و و هیباط قا و مالسا رک اع هلا ینابر

 یراب اوصان راک هنوک یه بودیک هایه هام یراقدشلاح ور نالي ی ی رب هل راک. هام

 ۱ یدنلآ هفرصت هضف هلتلومس بودا ازا نئراکب یرکسع قناع لا بولق هتفکشان رکب

 1 | رکسع كيب زو هرکه یدیسنلوا هرصاحم ندنرابناج هیباط قآ ون رک | دال
 ا زافک نوحیکنا ىدا هلا یشاطر بوک نورق و [ه] نوتم هح بولوا فات
 1 oi هرس ها انا ززامالعا "م مکیدز و هزبس هعلق » مکیدرارد هدنجا رلرداح یانگ

 كدم هرتس وک نرللوبغل یلزابشت و هلبح زمکیدناو ینکنج كلزهیباط كسک ویو كنمەيىاط
 وو یدرارلوب نرللاقص و چاص لاثم یلق زومود ود « قدامارق هوزوا زما یزبس ها
 ۱ راق تاق لاثم نامل بولک یوص برد ندنفرط كلک ۲ هرجا قدتخ ابا قفدتد هے اط 3

 ۳ داوازمرکی نرج و . لکد یککب ودیا دس هل روان رش اش ادختتکم یه وبا الاح سیا رشانب
 | نهم اط قآ ایا ردرا ویخدرل هياط ددعییا هدنل وصو 0 گكت هماط ق وو

 7 هتک هدنفرطخاصو راربد هیباط هلوب هبیباط یکه دنفوط كلك [۷]ودشلوارپس [وهیباطقآ
 أ ردراشلو عقاو هدننلآ غوتلوق كن هيباطقآ رلهیاط ددعییاوب ارز رارید هیباط زوسک وا

 3 هترتزود ) ینورغود [۳) رسا :س «پ 1۷] راو راتاهت اغوا : ك ,یم هب ۲۱]
  كن(هتس) هدهبیا نکم قلوا « نرنم ) هلیحتف كمي یسورغود [۵] (م) ردیللوا ( هنراقازود

 ۳ 2, ۶ ب (۷] ۵ هباط قآ : دل «س[4] (م) ردبسانم كم یسلوا (نونس )نالوا یج
 رد را ثل وا

 _ 447 س



 ۱۵ رب

 و ی 2 زا و زور رک

 تو یا

 و مر ی نهی ات حالا سر نایت یر

 یرلمفل هیدنق

 ه ورک ندا هے اط قآ و نا را رای آ هلا فصو و ربع هسحو ردجاتح میرم

 مظع مغل ددع زوب هدفرط غاص قدیاص رررر, یراتامغل نالوا هدراسي و نی کود

 هج هدنراارا و رامغل یلهنیزخ را دوراب هسک كيب رشیکیاو رکیب یر,یه راو یرللو

 رعقات راو رلمغل ردقلوا ىخد هدنرلتلا كرلنوب راو رامغل همركسإ كوجوك ددع زويجوا
 هدنګا یرالو ربک مغل دا نکی هام هدزهرط لوص ندا ردرلمغل هلو هحشا هنمز

 هلوحوک ددع زویجوا یندهدنسهرا كرانوو راو رامغل یلکردردق یرانادم نمرخ ر

 راکلهممغل تاق زوقط هلمح هجنراو هضرا رعق هدنرلتلا یخد كرانوب راو یرامغل هم رکسپ

 هنوک هح ندنر یه كرللو روکذم و بودبا دع نرالوو یرامغل هدفرط ییا و راو

 هدم بولاق لاحجو باتب ءزک هزک هرجا یرللو مغل شلوا ناشیرب هلوصو هعاص
 [۲)یلغایه و [۱] هتیرلوق مغلهحع بولد هورکناه بود همنا بیاغیرالو زمکیدلک
 زو هرک هجو نراهنزخدوراب هاو شم اهدنا یرلتوراب یخدرکم قدایغوا هن رالوی مغل
 ریس نراتامهم مغل تالا رئاسو یراشاطو یرلکرد هتسارک کما دس نرللو مغل .كایب

 بودا اوهبسک بوروک شوک لہس بوقیج هربشط همسارس هلتمالس كرهدبا اشاع و
 یهدنفرط كلکو كوي ندنسهلم ككرلهماط نالوا جراخ ندقدنخو قدلوب ناج تحار

 كم چ وا لماک یعرج رادام راد بولوا هشوک ددع چوا نوا هل ردهیاط قا هعلق

 اماردهاط ق ٌهعلق رب هقشاب هدنمرج یسهعلق طاراو نالوا هدتالو لدرا ناه ردمدآ

 هدنماقدنخاا یسوق كوماما ردرا و یر وق ددع شب هلمح و ردبراص تباغ ندطاراو و

 بوط هدلحمناح ؟ردشوههل ربلقیح هلا نابدر [۳) همشود شاط وراقوب شوم بولوا
 زویشب ردیلهشود مردلاق ود هلوا روماح بولوا ناسا كمردنا بوطو كمکح

 دی ردرلوق براص هدنحا یر یر تاق ش رايا هنفرط بزغ و رلٌسا هدف

 یدلاتن ساسا لراهیاط یربغ اما ردرلان شاط یدادتش یرالع زادام ارام كامل |

 یسوراقو هرکصندنلهع شاط یلاع نشرا نوا كنهماط قا وب اما ردهمنک ندقاو وط

 یر سه غراو یراهیاط ددع لا هام هدنفارطا و ردرلراوبد لقار وط و یلاق تن |

 قار وط یک راغاد هن هرزوا یرلهیماطیه رد را و یراهیاط ردق یرلهءلق راوواو طاراو |

 رلادوا هراطاطلوس ددع كيب چ وا ییا راو یمیظع نادمر هدنجما هساط قا ویو ردیلغیا ا

 یلمشود : ك [۳] [ رد ب فرح یجرب ] غاب : ط ك « س [۲] هنیرتواق ؛ ال [۱]

lc ۵دن  



 1 باغ رک مک بوم یرلم وم ليو راس واقو رالعشم هلا رانا راب هڪ هسرالو کرد

 اغا تاقردنا تاق نراهتنزخ تامغل هل رافک هل تو ود ه ورک نددنشخ و بوزایهلوا

 راف نوعلم قدلاق هدب رح ٤ بودا نهد ر تشکنا نه ورود اهمو رضاحو

 اق ۳" روطو زرط 7 یک یناحص كبتس وک هدنیمزر ز

 | ا قرف زی خام و ندهاخهر> تولا زعالوق نسهرفک رت

 وا ۳ مدآ زويد لس كدر کلون لول 1 دلا هر اط قا و هک

 ۱ ر رار هڪ كىادم لوا قدقح هاد مولوارب هدنهزر ز هنس ی توئح بول وا

 هاش ددع رر رک وا لرد ر یه راو رلکر د [۲ ] هدننای ددع یللا ندقار وط هم

 ردراو رلواق وص تک ةو او هات و شاو ق او راقاق وص

 ۱ E هن رول ولب هللا لنوداک هساح 2 بو وق تمالع و ناخن 3 ۳ ] هنسشاب رلقاق وص

 ةدرا و هادم لوح وک ر < توت" مدآ زوم دب 3 هرجا قاقوص رز لماک رنک

 عما یراناشن لو هرزوا قار ر وط نکال یدا قو رلقافوص ورلبا ندنادبم و اما

 ۱ جورو فصو و ربع ؟راو زا مغل تاقردا تاق رد2ل وا لو لو ئا رطا كي ادم

 مو رود هن ورک .تودنا :تفوخ کتک ورال ید ندلح و ردلکد رونلوا ر رح هلا

 ندقار وط یک یداویق و هص هس رزوا رالو و راو یرلوق وص تاح تا هد رالو

 ۱ الوب تاق 91 دارا رو یا ید ٠ راو راوق فن هلا رانایدرت

 Lau ا یح راو لجل تاقردا تاق هک نوا یا الا تا

 ۱ ۱ نواو شنا نوا ندنکلد مغل وا ر ]٤[ سگا اخل شود ادن وا

 ا ر [۵] نما رامغل تاقردنا تاق هدنتلا ر مکتشعا و یلصا كنغودنا رمغل هزکا

 / خ د ناح كي هڪ بوت | یخد مغرب [1] ندر کردا رف دروب و دیدلاقیمغل هتشا نوا

 ا 1 1 و هرزوا ییومضم ) ندد كام دو ی ندینش ( a a لصاحا یدردا كاله

 ا سم ردع ىلع رفوا رل ) كنه یهدنسبهخیت ب [3]
  لوزوا هیید (هدنق علق رارسا لاوحا فقاو]) ندنفرط یخسان هسیا هدنسهخسن ك . شملنید

 أ ۱م ۱8 لوا (مهدتاو ) ییوقود ] هدساب: س E۲3 (م) ردشورودب وا هرابع رب

 / ۶۱ زاو رلمل : 2 [۵] درامغل : 2 س « ب [4] هجا قوا رب طب شش 1

EAN۱ نادر قد لر  

 0 تتس



 یرلمغل هبدنق

 اراد كتهملق اما ردراو یرلةدنخ شلوا هنسارآ هللا [1] رانحسمادو ,لیحو رازراج]

 هباطكسک وو نکل ردنلنانشرا نسکسو نرد ,ینشرا رامعم:[۷] هد کک ادام

 بولواراقدنخ عساو ینا یلزمم قوا سک ربت رر لماک یرلکلینا كنس راقدنخ هياط قا ۳

 بورارق یرازوک بويا تأرج هفقاب ینا مدا بولوا نرد جالوق رنک ,لماک
 و . ردراو یراق قدنخ هرطاخح و فوحم تیاغ ردا هلع یسادوس كمدا توش

 یراقانیق وص رریو ناشن ندنایح با و راویق و قانا ددع كس هڪ هرجا راقدنخ

 هدنماقدنخ وو راو مالسا لها یاراسا ناتسراع و ردراو رانارافک ناتسروک و
 یییفی تاق رب شا هطاحا نفرط هرق رادام اراد, [۳] هدسد یراود ی كن ق

 كولب اما ردراةج هياط كسک و نشرا را وا رار هر یخد رانا ردراو رلقا رب وط

 مدایمرکی لماک کردقار وط یلبغ شما هطاحا هروج بج نیید هملق ناه ردلکد كولب

 فیصوت و ریست هک ردراهغل یللو ناحص ابارس یخد یرلتلا لرلقاروط نفی و و ردیلنا
 هلا هظحالم لوا هنک وا یی هعلق یرلرپس قار وط شملغی و رافک نیعل اما زملو

 قدنخ بولا قاده چ وا یرهیاط نالوا جراخ ندقدنخ كرت رك ۱ مکشعا

 هيس هظحالم .نوسنولو یرلمغل كکر هسردا مل بولک هنل ء٤ هعلق بولک هنجا

 سنا ںاہیل ؛قاقوص یافویص,,ددع.ثكب .. لماک هوا بودیا یا و
 قامراو رامغل هنیراید ىلع هعلق هللا هجورب ندنفرط یرکسع مالسا ]٤[ یر الصا و

 هرزوا راق , [ه] هرانق نیما . یرللع عی كنملق ءدسراو رامغل و یدیا لب
 نرد رک اسع لز ۸ یادخ (ردقب هلاور دب دبلا) اما شهار نرللعت هملق بوزاق هجنواو
 ندفرط مز و بویلوا دیفم یراریدن لوا كرافك بولیا ناسحا ترصنو رفظ همالسا

 لب رللا یدنک نیرلحاتفم هلج كنملق رافک بویلوا جايتحا یخد همغل هنیرلتل | هعلق

 كرهدبانالان و نانعو دایرف ار ر تایم یا زادتکر و و ملست «مظعاردص نسهلقج بوروتوا

 ددع کیا نوا نالوا هرشط ندقدنخ ولواو و یدتک بولقا بولبش هتمس ررر یر,
 راورامغل یاو لاتح لاتح ددع زوکیا كيچ وا هل هدنراتلا كل رامیظع هساط رک 1

 مادو) طاحا راو او هدنسهخسن كا هدنرب (رلنحس مادو) ګهداروش ٥

 e دل ۲ ] (م) را هدیسلوا ( یرلفازود مهج دوخاب راقازود یمنهح مس رنج

 : 2 [۳] [ (م) ردشلودونوا فر رکید و هدنتم ] ددع نیکس قد 3

 هرابق : ِ س [0] ردعملاکرح هابحتف كناب [4] هدنبد ىلع یراود كن

 بچ 6 ۹۳

۱ 
۰ 
۲ 
1 

۲ 
۴ 



 یس همانتح اس یلح الوا

 ;Es ةه نکل رلیدلوا هرابهراب یرارافک بوحوا هقدنخ نامز هاب را رفاک کهدنرز وا

 رک هک الفا یخدو بولوا لع هنر ر رلکرد ددع چ وا هدنفرظ ر كنهیاط

 كرد دمارس لوا هحسنلوا یرلنوک مادر دوخایو یرلافصو رورسر رافک یتح یدررود

 1 وقراعاص هردنالف ر شلوا یرغ هروزو رز و زود رز و رز ردنا رز مظع ر هرزوا

  هحیهاک بوسا هنجحما قدنخ ات بوحا هردنالف بوکح هللا [۱] رایوحبم یغاربپ یلرب وصت

  مظعاردص یخد ییا حتفلادعب یدرولوا هتسویب هاما جوا یعارب هر دنالف هللا راکزور
 . هدرلا رها و هرحما رهش ردلاع هلوا اقح مظع هياط كسک ون و و شش وا بورق

 شوخو و رازوط نزوط هدرلارح و نزو هدایرد و نزک هجشراو ةننراغاد یامط الو

 " هیاطوو ردنایاع ندهیاط كسکوب وب هيا رنک هل ندراتاباود و مدا ی و رارویط و
 ر ندنراکوا ار رک ۱ وار رک ۱ کراو یرایوط تاق رحوا هراپ یللا زوم هدنتسوا

 زر امشب نسح ید یا هلوا صالخ ناس ورک هدنامسا جوا رکم زامهلوا صالخ ناخ

 رسم یجتف هللا قلراص ندنباج هياط کون وب هدک دنا هربصاحم هيدنق و هرک چاق

 برس
 ردا هفاک رومشم یراقدلوا دیش بولوا كاله مدآ كس شع هللا رتفد و ردشمالوا

 رزرو ناشن ندا مک ودر مع امشب شوب لآ تاط ثنکوب وب و

 ند ا هواف ۲ ] درو ر 9و a رار ردلو عساو مدا ددع ىلا رولا لوط

 نالواهدنف ها رطا كنام هاح 3 ؟ردرا و یسو وق وص مظع تابح ا ۸ دنا هر اط هفرط

 :E ەدە ر صاح نح رکم ا شاط قاجهقب باسا هدمظع نادم

 لوا ود ا رس وص e واز ib e ۲ وص راک نرو هسا

  رهو ,E ie شا قو یراحاتحا هب و ص « رطق 4 ڭكىەعلق رکم یدرلرلب هادوس

 4 طش ن رد عارز رو و یا ندارم رکی 2 لمزال هڪ هدننس وا كرلراود

 خا رگزافدنح ولع ها راهنتف و هلیح هنوک كی هڪ راز رافق اکو

 و كلف خرج لوک كم زو هرجا راقدنخ یهدنتسوا كنهیاط كسك وب روک ذم وب

 .ردقوب هک رام هند ظ ریتم یهو ( یورک ) ریتمیراف ین سا]
 .al اا كل وم یسورغود راو یسهرابع ) رلسا لهرقم ( هدر تن هلک وب و دنس هس ك

 دالا : 2 [۲] () ردذنکم قلوا ( رلتوئجنم ) دوخاب ( راهنوجام ك رلتوح. )

 اه ی



 یناصوا كن رل هساط هب دنق

 یرهیاط عج ها قلوا یلاع ینیمز هدنلصا اما ردلکد Bue یسهیاط تو ۱

 قلا هدنتسوا ردنتم دس ی نر بوک ردوروق یرافارطا هاب راپ وط و ردوروق

 زونوخرا و نسهملق هدانعات رارید یرلپوطلزتم هران ا کراو یرلپوطزع لاب دمارس ه 1

 عب رم لکش 9 هنامسا جوا ( هياط كسک وب یانب تفص رد ) ردا رذک نربغاو

 هدنزوب جا كنبراوند انا كنملق یلاع نیشرا نسکس شوا ینکر نکر ر كن اف

 لاثمهين یار ر ام ناهج فورعم همان هياط ثسک و يلع ندهعلق ید نشرا کو

 کردن وتس ی وک ل اثم جوجأپ دسر و [۲] ناهج دسر و نامایو [۱] نامالاونالا هوکر
 طاطلوس زواحتم ندزویکیا هدنجما رازءد راد زیر هسا كنج مدآ كس شب هدنتس |

 [۳] راوقدنخ نرد هرزواهیاطو ینامدا یمرکی ادعام ندنغودلوا یراادوا طاطرومو

 كقدنخ [ه] بولوا ولع هلبا تنطیشو رکمو [4] لیح تالا كي زو هرک هڪ یسیر
 ندرانو و راماد زومودو یرلکرد واسارش كم زو هر هڪ هدر ا کیا [۰

 یرار شوب یرلر هج قجهبانسوا ناکوجیزرطی : اوج بواوا را یرارب ادعام
 هنر امام رس دی ا هیاطكنک ویوت ا هد زم |

 رب ندحاعا ردق قاحهغص مدآ کیا هدنسالعا هورذات بز وه بول تراز رب نرلکر ۱

 ندرلنا در یل راقبج هلا رلنابدر ندسا هک هرد ےک باو هاخ لووارق لوح ۳

 هرزوا رلکرد شعلوا رار ها جوا بوقح هیلاخ لووارق هرزوا كرد و رارافگ

 بودهزوک یرار نالوا نیا یی و نراغاد هقافصاو یزکد قآ هل [۷] را رو
 هدک دلک مظعا ردص یدراردبا قلنابهددد بور وربخ و مهاظ نمشد ندفرطر

 نالوا هدنشاب كرد و هللا راکنفوت ییمهرد دما رس نایلاد رلنادهاحم نایزاغ كی ِ

 هنامما ارز یدمشت الصا کلید | نوشروق ردقلوا هرارافک نالوا هرجماهناخ لووا ۶

 شمکچرس هک الفایخد هیباط كسکو ب هدنلصا ادعام ندنعوداوا اهم دوم یخ

 دمارسرب مان دسا یراص بودما نامرف هیشاپ یجوط مظعا ردص ناه رددمآ رس یاب
 بودیا هراپ ییا ندنلب بودیا تباصا هکر د لوا هلک یلاعت یا ماب هجشدا سا همان بر

 همکیدتبا هرصاحهماقوب ادساو را

 یاهقهق دس رب : ]۱۵[  (م) رولوئروق ندکللمهم هسربلیزاب ( نام الا ) هلک و 1۱۳ "

 زوءود و یراکرد و ایءارش كيب زو : ك [4] راو قدنخ نرد كنهباط و : ك [] نا

 كنقدنخ : ك [1] كنج : ب [۵] بولوا ولع هللا تطیشو رکمو لیح و تالآ ریاسو ی

 ۱ س



 ( الا هقدالل بسانم غرا )

 ۱۰۸۰ هنس
E 

EEE ( تایاطعیج لاکشا دع رد ) یراراودوردعیجو یراقدنخ عیمج ك:ەعلق الوا . 

 . كلکروک ذم ادعام ندنعودلوا هلاوح هرزوا هیدنق یارح و [:] ایرد و هرزوا رهش
 ها هرا لک لمحم و لن6 هدنتسوا تولوا ر ر هب امس ج وا یسهیاط موق هدنفرط

 دس ر رلا مالسا رکسع [6] ددع چوا بولوا یراپوط ناوح ددع یعرکی و یرلپوط
 لناقا هباط یھی هلاوح هب هياط 3 هدنس رق یی دادم بوطو ردزریلا هوک ایوک رداهقهف

 1 [Vv] لاقندتام 5 هشح را ا شوق اللصا هماطوب هح را و ه هراقلشاط و رلا واغم

 تولوا یرلادوا طاطا وس ددعتم بولوا مظع یار e یتس وا و رد الا هو شمر و

 5 مدام دوو زا راو ی لاب هراب یدب نوا هلمح
 ندنفرط هیاط لزق بولک همظعا ردص رد یسهیاط هدنوخرا هرزوا یسوف یوص

  ردکمد نما وکتور یعب ) هد وخ را ( نالوا تاس هنحتو بور دا هرصاح هسدیاق

 ۳ دن رخ را لو دم هنن . حتفلادعب رار دیسهیاط هد وخرا نوحیکیدنا ان لوا هیاط وب

 ۸[ ](فو دعو اذا مرکلا ) بولیر ارام هرزوا تناتم یرار یرعو هیاطو هلیمیلعت
 ۲ تماعزو نرلک الماو كلم می مظعا ردص «هدنوخرآ یحاص هیاط و هرزوا ییومضم

 ا 4 اما یدللوا ماعنا ۳۹ ی هدب وخرا دمتعم و رظاب هب هعلق هم بودا ناسا ا ا

 نوچا 2.رات [۳] ادیش و : ك [۲] [ (م) ردو هدیسورغود ] نسر و مسا : ك [۱ )

 ِ ns ۱۰۷  هلیبهسنیلآ یکینیدل ا تبسانم هجانع» قلا ًاهاعیعارصم ات هدارو
 e oS هعلق رپش و یدید هنمسا ) یسورغود Wk هت ٤ دفلاخ هب واط«

  هدک دلدبا باسح هرابعوب هققل ین راقبح ندنسهرابع ) نکن ھو ك هعلق رش و ( ترا

 [ ترک هم < یه هایش ن سزا رو ۳ هر ( یهداروب . رو یا (۱۰۵۰)

 8 ف با َ روس فا یمسر و ما 1 و نوچا م.را » یدصقم كل وم

 . باوح هد« رد ( نیکتهوک علق ) یدا كرپشو ځی رد نک رک هم ی و ەۋ
 | را E1 ردقو هدنسهخس ك [4] (م) رویلوا ع. را باوح لیمکت هکكعد ۰ ردکعد 0

 re هکنوج ردشلودونوا یسهلک (كيب) هدهدرلهخسن رکید یکنتم] ددعكيب < وا

 ۱ یسورغود هلفل وا شیجرا ) یروپشممسا دارو ذملبح ] هشجرا : ط « س . هسجرا : ك 3

 < س ۱٩ ] هافو دهع اذا مرکلا : س [۸] ناش : ب ۱۷] [ (م) ردنکم قلوا ( هشیجرا )

 رولا ورغود هسرولوا شملباب هلیسهدعاق یسراف ( کهدنوخرا ) یهدنتم ] قلهدنوخرا : 3
 [ (م) ردیالزاب ( یدنوخرا ) ز سهبمسر ءاه هدنروص و طقف

 1 س 0 مس

Eتا  

 دا Epes ۹3 زا

EAL 

i RFR ا ê عا ججج 



 یرلوناق كنسهعلق هدنق 1 9

 بولوا رلوق ناہپ شلوا عقاو هدرلهرا یرلهیاط صاقم [۱] ن رو ردود و
 یلطانق جاغا ندنغودلوا لاحم كلکو د هبا بوط.بوالوا قوخ, نښو

 ددج ود دح تاقرشبوردرودو رح وارو قله ەد راساحهرقاما [۲] ردراویتی )اتکا ا 3

 یورکردشلوا هرزواتناتمهل وا یر او دهعلق ی هدنف رطه رق یخدوردرلویقنیتم و یوق 1

 ینا یقایا تشنه کی هلح [۳] یراراود شاط یرا ردق یسهنح لف یزاراوند 1
 ی یعاروط خر یدادش هنود اما ردراراود یلشاط کهفوک متخر یدادش

 ان یاس رخ یلناقایا نسک ؟سزو و سم زو وشما زو یر ضعبو یللازوت یرلرب كنيراوید
 حتفل او ا یتح رد لار فک یادم بلخ یراود یتس وا هعلق رادامآرادو ردرارا ود مخر

 (| تلج [6] نوک ا وک هلبا مالسا رک اسع هدنتسوا هباظ [ عثانس وب مظعا ریزو

 یاح ء رف و و ردر اود هعلق لا ارح هم و ا یدرتلاح رتهاخرتهم بوداشوا

 نشرا یللا و نشرا قرف یر ىضعإ 9 1 ؟ردمدآ كيب زوقط هل یراود

 ندراراودوو ردرامظع راود راواهقهق دس راویرار كسک و نشرا شو شهلا و و
 هام لا كرلقار وط و ؟ردیلغ زافار وط اوا رامعم رشب نواو راب وا كسک و ا

 (هناخ لوارق شیاتسرد) یدا شاب رضاح یل گرد راو رلمغل هداس ددع زويد ۳ ِ ۱

 رلکسرد یخدو راصاقمو رهماط نالوا هدنراوند هءلق ددع زوقط هله .نالوا روک ذم |

 اس کو 6 هدر ددع یللا زو هلم هد رلاشاب شرک لک نالوا ندمزاول مزلا هرزوآ |

 یرالماآ هنوک رر كتر یه رار د رلهاخ لوارق هرانا راو رلکح هلق داوحرک كو ٩
 ردراکجهلق 1 الو نو سلوا اوا هلا رلپایق انب کرک ردراو

 اک ع كيب چوا لا د هحاص ا ندماشخا بوغص مدآ ری ت هدنرب نه ۱

 را رلکب تبوت و ی دم كيانلک كرەدا دایرف بود ك ردکت هالا مد رلهناخ لوارف 3 |

 هل [۷] ات ول هرزوا یراراوید یسهعلق هیدنق و یرلترضح مظعاردص حتفلادعب تح " |
 یرلکلد پوط و [۸] یرلکلد لاغزام و راندب نادند ددع س زوید كي ییا نوا "
 زونه ادخ دمہ تودنغآ ی ضا نرل راو د یور هله تك هعلق بور دنا ان 3

 یدلوا رهوک دننام بولوا اسآ ضیب رد هیدتق 1

 یراراوید ینبم هلا شاط : ك [۳] ردیرلویق : ك ۲1 ندفرط رب و هدايرد بل : ی 3 " ]٩[
 Rg هلل رسک كمیج بولوا هلو هدیرلهخسن ك «س ([ |٩ توك اتوک | ]كىك وب: ك٤
 ك «س [۸] ادو :ك ءس [۷] (م) رد (دیرح) هلهجو ینیدلوا هدنسهخسن ط یسورغود طقف

 [ )م( ردقو یسهلک ( یرلکلد ) هدهخ سل کیا و ینعی 1 رالاغزام "

 هر ما ی ۱



 یبهمانتجایس يلچ الوا
 رب تو

  هعاص لک یرایاروط یرک بوزوا نرلشاب هنیرلر رب رامدا هح نکراردک هدنماحدزا
 ۰ [1] نادنول ضمب هدنرللو وق قلنارق و نکر اردک وتد ندلو نقاص راو هلوصراو

 1 كرلب وب لوا هدک دلکء رب قلنارقلوا بودهزوک هربص یدرا كربلد یضعب رایزاغ یسهلوقم

 هک اقح رایدبد یسوق یلاتفش هبوبق وب هدنرانبام ناقاتشم ناقاشع نوجمراقدل |, نرلهسوب
 e یسوق ۲] دا رغناب ټوښک مدآ زب شن س باح ندوف و ردوق قلنارق

 ۴ ۱ بودک مدا ن رم ههرغ ندنا ردها هاش تیاغ رظا هر بناج بولوا هزورد
 رع تمس ید [۳] یمونق ,ناخ یودتا اب كمظعار زو هدنسهرا یصاقم هیباط, لزق
 1  ردراو را ورقهع هدایرد بلاما یدلواماع را وبق ددعقلانالوا [ع] هدر هدلو 4 ردحوتفم

 1 یمیردیسوبق نام دوجوک بوک هدمدآ زویکیا كيب یراوق نالوا دودنسم یعوج اما
 1 ۱ دیک ین هنس هلکسا رولوا فو هنف رط یراکزور زدلب 1 باب و و ردوق موق

 ss یراود هعلق هدایرد بل هنف رط برغم ندا ردرلوق ك دوم تاق کیا رل شانس

 یر ود هعلو هلعال وا نرد تباع کوډ ارد نراراو د هعلق ار ز زیلیدل خززوا

 ۴ ۲ زاد لویب بودک مدا كيب هدلحم وب ردراوند هلود هلج یرللوب هار هاش هرزوا

 اردو وق كاشا هارهاش تیاغ اما ردوق ]٦[ مد تاقر رظاب هقرش بنج ریلیراو هنسوق

 E راينا [۸] هلرلنابدر شاط هدنرانک نامل [۷] بودیک نه مدا زوب ندنا
 هلا یسوق هلق وصو ردرظاب هقرش تمس ید ون بولوا ماحد زا باب تاق رب ؟ردیسوق

 1 ۳ رو یسوق یسهلق وص واما ردرلوق ددع ر نوا هلج ارم و و كنهبدنق ون

 3 ۳ ۸: روسع تیغ ور و یوخد بولوا یوق و بعص و نیتم تیاغ اما ردرظاع
 شد یسهلمح لروق حوتقم کاو د ودسم رک ۱ نالوا هنر اتو روک ذمو کل

 ١ ۱ ۴ ا لشاب یرا هن راز ون كنس هلم بولوا رلوق ناتم نو یحاغا قادوب

 ۱ 1 هدفرط ی ؟ردلوا یلصا كنساملوا رل وبق بس هد ندحاغا یسهلح كرلوف و و ردشملقاق

 | هدن هاج یجنرب كنخمرات دشار عوبطء 1 دارقنایب : ب 1 تال : ط « ده + س |[ ]

 8 رت زرنا: دا [۳۱ [ (2) ردهملصا هيد ( دارغ یاب ) ًاوہس هدفی ىج (۲۰۶)

 (یرلندب) وبشا هدنسهخسن ك [ ه] هدورف ز دل ء سش[ یسوبق لاح : ط ۰ یسوق ناخ . س

 ٤ رطس کیا رب كفاّوم ردقو یسهاک ( سد ) وبشا هدن رلهخسن ك ۽ س [1] (م) ردفو یسهلک

 7 شعر ل اکد صد یس ۶, يه بولوا ندنجاغا قادو شید ۳ ناو هدوک A یک وص

 1 هلبا نابدرن : ب ۸۱ بودک ید مدآ زو : ك [۷] (م) ردهلضف (سهد) یهدارو هيلع ءان

GNA 



 یرلوناق كنسهعلق هب دنق
 سس سس

 هیاط كسکوو یسیباط اشاپ [1] نیسحو یسهیاط شاپ ینطصم یلقیو رلود ی
 كمظعاردص هدنرانک ایردو هياط لزفو یسهیاط یسوبق دا رفناپ و یسهیاط وق قانارقو ۱

 كننبراوند هملق بولوا مام یرتایسا لراهیاطددع زوقطوب یسهییاطهیحتقف ما [۷] درناح ۰

 كنف رط ڭا یرب ردراو رلهیاط لاثم مظع ه نک داف چ وا هقرالا ندهعلق هدنزو ج |

Êهدننادم هاحوط هدیزون ج | كنسوف یزو یسەياط موق كو [۳] هدنزو . 

 هرشط ]٤[ كراود انا یر ردهیاطییاون هياط كسک وناع ناهج یخدآ یر هیاط

 نوروک ذم و ردراو یرللو كجهدک هتنراز ز هنن اما ردهدنزو +. ید ردهنزو |

 .هحشراو هنسا رگ هیدنق نالوا نایاع ومو هایردهلحو هرهش میم یخد را هياط ددع جوا

 .نال واهدننالت بناح كراوتساروس وب ( هیدنق هعلقبا وا ددعرد ) ردرلهلاوح رلهباط و

 هارهاش رلشا ناکیاراما ردرلوق هعلق رکو ریفص ددع نکس هام هل راو ق نورغوا
 هدنتلا كنس هر اط جن راص هد درا كنسرازوک هناخ سرت یر الوا ردددع نوا هلمح یراوق

 .یوق و ارز رارد یسوق اشاب نالق نادوق یدمش 9 ۸ ردوف كحوک رظان هب ۳

 ربا وبا یو یسوف كلک هدمدا زوطوا زو بیرف ک1 رلیدتسا ام توا نی رتا

 طاها :تناع راد یسویق اشاپ مهار ا نوحیکیدما اب دک ا مهار | اد

 ارز رار د یسوق بوط یدمش هنس وق هياط قا ندا رد وق باب نتمو بعص تاق ق

 راقبح هوراقو شوق ه هرلوق وب هام ؟ودرازق تاق ترد هلو ردهدفرطل وا ناخ بوط 7

 یخدیسوق ییوص کن ردماحدزا بولوارلیوق باب رظا هلق راو یرللو عساو ر

 اونو تکنو کد € ندهزهورد و هرهش یراوص کا ولوا رظان هیلق ؟ردوبق هری[
 هل رونق نلوا هدر مدآ كي چ وا هح راو ه وق قلنارقا ندا ردفوزعم هلبمات ۍنوق و

 چوا بولوا رظات هب ع بناح وق قلنارق اما را ه دلم نح بوملشا [ه] رددودسم أ

 قالوارب یقلنارق ؛تباغ بولیدیک دنا یرارک دلراهباط نکل ردراوق مکحتسم نيم تو |

 رللوب قلنارقو یتلخهلمج حتفلادعب یتح ردراو یربلوب ملظم تیا رارید ومق قلنارق هلا |

 ( ردناج ) یسهخسن طا . ردزسهطقن و هدلکش و هدیسهخس س [۲] نسخ : ب ۱1 1

 یسانعم كلوب ] زر ناج : ك . رویمقیج انعم رب یا هافلوا كعد ناري ناج هدهسرلم هنوفوآ

 هلهحو کید هد ۸۵ ص هدنتم هدالبو رویشیقای ردق هبهجرد ر هلغلوا كعد ( ندکود ناح ۱ 1

 اك ۵) كنبراوند ك [4] هدنزو 2١ كنوق هدنفرط كالوک : ك [۲] (م) ردو یورغود "

 رورود دودسم
 ا



 اون

 یسهیباط هحتف مور ناخروم هه هشوک کودتا مظع كنج هلا رافک مظعا ردص هلا
 بودک هرزوا راندب و یراصاقم و یراراود هعلق نالوا هدنرانک ایرد ندا رار د

 لماک هجنلک هل و ردلاسموق یفاص ارز راربد یسوبق موق اک | هکیسوبق نامل كچوک ات
 .كنبراصاقم و یرلهیاط یراوید هملق نالوا هدنرانک ایرد هن ندنا ردمدا زویکیا كی

 ردمدا كيب لماک هجنراو هننرزو . یسوبق نامل لوس بودک هقرش بناج هرزوا یرلند

 وص ا هنفرط قرش هرزوا مزدلاق هجنرانک نامل بوقبج هرشط ندنسوق نامل كويب ویو
 کردهعلقرب هقشاب یسهلق وص ینعی (یسهعلقوص یاصوا ) ردمدا زو ترود هحنراو هنسهلق
 هسرزوا بورودلودیم یایرد ردود یمهعلق و رصق نانلوا اس ادا هد رصع ... ترضح

 یعرج رادام راد هرزوا یراندب بولوا ج وجاب دس هدننغا نام بوللوا انس «ءلق و
 ساب رج دی 9 هدن کھاد بوط لوق صد رار هبوص ندعدا زو ترود لماک

 زامرودنوق شوق هایرد کراو هرزوارلهق وراقو یخد رلپوط تاقر و راویرلپوط زم لاب
 ی هدنجما كنسهماق هییدنق ان هدنزو | كنسهلق وص روک ذم ( هیدنق ناما شیاتس )

 1 رک راک لماک ددع زوک ترود نوا هدنفرط ی ول | یقاجنا رال هل ردقحاعل رب
 ۲ هلا چرک یناسهرخ ابارس بولوا رلاس رکزواط یراتسوا هل راویرازوک هناخسرتانب
 . هرغو هقرش هحرانک كنلح ناعلو رزک رکسع هرزوایرازوک هناغسرت بولوا روتسم
 رب رحم هدالاب هیدنق هلق هرزواباسحو اما ردمدا ددع [۱] كين لماک هحنشالود هلامشو
 |۳۳ عام نشرب ا ا کیا نوا رادام ازاد مرزوا لاونم یعوقلول
 ۱ ِ هام ؟ردراو یراقدنخ هقشاپ كلرلهماط ددع ییا نوا نالوا هرشط ندمظع قدنخ

 ۳ زویسشب كيب یتلا یرلبناج هرق قاجثا كنهيدنق و هجنرانک راقدنخ ىنا مدآ رشیلا
 ۱ 1 زامشالود یرک و یرک ۱ صاقم صاقم . هجنرانک قدنخ كرلهیاط و ارز ردمدا

 ۴ ر هلبا تارک ردمدا زویشب كم یتلا  ندنغودلوا هضود :یرظود . ناه
 1 3 هننرو كلک ات ندنیحما راهلحم هرجا هعلق ندننرو هحتفو ردمشمهلمدا بودبا نایمرد

 1 1 رلتالحهنب ندننرو هیاط كسکو ب یغدو ردمدا كيب یتلا یلوط كنهملق و هجتراو

 ۱  لصا كمیظع ةبلقو ردمدآ كم ترود لینا كنهیدنق وب هج راو هنسهاقوصاب هرجا
 سر هدننرو یفرط كلک یسیرالوا ردرامظع هياط ددع زوقط هم هدنراو د یدوجو
 یسهیاطموق هنس هياط یس وق را ویمهیباط كلکو یسهیاط جسراص هدی درا یرلزوک اخ

 كس ىد : پ [۱]
 ۸و



 یر هباط كن هب دنق

 لارنج و رایدلواصالخ ضح دن دق جاتح هن ههجوهبحر جازوجا بوکتمو حورج راهرفک 1

 یارسو یرارازابیوسراحو یراتالحهلح ك.هیدنفهعاق هرزوایقوام بود اتماقتسا نیما
 یرلنابورمشم و تالوک ام نالاق قابو هلب رامسر و مسا لج نرارویدو رطصنم و یرلیلاع ۱

 كنسرلترام ميج لصاطاو هلرادودح مرج هرزوا هسدنه رادام ایا كنهعلق و هلا

 یدنلوا طبض بورهدنوک همظعا ردص نرتفد یاد ادارف ادارف كنراتادوجوم عیج و

 و بودا جارختسا ندا بوبا نرتفد لارنج لوا ندّیلح دما ی اکر س یخد ریقح
 ر رحت هنوک و قیقحتلالع بولوا فقاو هتیرللاوحا یه كنهيدنق ٌهعلق بودا دیق لح -

 كوك كعد ]١[ هینق هدکنرف نالاط ناسل الوا ( هیدنق ُهعلق ءایسا نارد ) روئلوا

 وقراعاص ٌهعلقو بوناط هکپوک یلدانق ییا مان "وقراعاص ینرف كدنو ارز ردکعد هاخ "

 ناسل و رلرد ورصق ه.مور ناو نانو رار د [۳] هحاق ندن رلکدنا .فقو [۲] یک | ۱

 تیرقا اما نارد زیر ناج هعاق هنمسا زونه هدناملسمناسلو ...ناسلو راد :.. هدننال

 كنبراهرفک مان .... و یراهدنوخرا هل تقیقح رار. لتسق ناق ههملق و یر

 كلکو ردسرق هنسهرد مان ... و رارد ورصق یناق هدنسهحان لتسق [ع] یلناق هدنرلرتفد

 یقار وط و یلاق ر هدشام كلرهرد ددع ییا و ردا نایرح یسهرد ما. ۲ . هد اح

 هیس هياط ددع ییا نوا اما ردثلثم لکش و رظاب هللاش كدضس یایرد بل هدنرو

 وص رظان هنفرط قرش یسهشوک رب ردهشوک جاوا لصا اما روشروک هشوک کیا نوا 1

 كاك و رظان ه ونج یسهشوک یفرطر و ردهساطلزق رظاد هنف رط بغ یس هش وک و و رد هو 1 |

 یدادش رادام اراد هلج ردیفرط یزو ثاک یسهشوک یجنچ وا اما: بۆت 4 هەتا

 3 را و رفتم غم ردیاب و ردوا تن ج وجأم و جو ا ديب یاب شاط ا

 راپ یعرج رادام اراک کردناما ی + هعلق نیتمدسو ناصح نصح رب شلاق هدنحا دور

 سودو هاکو ه ونح هاک و هیلش هاک ندنرزوا یراراود یرو نام ندنفرط كلك هرزوا

 راند و یراصاقم و هیباط شپ لماک هجنراو هنتوا هماط كسکو و ات بودک هتناح
 راصا رقم عج هنفرط بغ ندنتسوا هاط كسک وب و نرو كم ات لماک هرزوا 3

 ندنرو هياط لزق هدایرد بل ا یصعود سود هرزوا رلتد هنن ندنرانسام یرلصاقم و 3

 یو هدنروب هییاط لزقوب و ردهوطخ كيب ترود لماک هجن راو هنسهیاط هبحتف

 ب (۳) نوسلوا ( هنکپوک ) هکریلک مزال [۲] (م) نوسلوا ( هیدناق ) هکر لک مزال ۱1

 نوسلوا ( یف ) کرلک مزال [41] بدن 1
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 الو راذددع :٩۰۰۰ رصم كاع یادهش هلو ردراشلوا هتک هدرانا تولوا مقاو

 هه و ردددع ۱۰۸۰ باح ناموحص هلج و ردددع ۲۰۰۰ ماش شوج لادنهش

 نادیهش هلجو ددع ۸۰۰ ناحمغل یادهش هلح و  ردددع ۷۰۰۰ اشاب نادوق یادش

 موق هلح و [۱] نایاص هلح و نایدحیکند رس نادش هله و ردددع ۰ هللاتتسح

 بولوا مظع موق ر هقشاب ندن رلکدنا ضیق یرلودنک نرللالاتس ككراهفاط وب نایجشراو
 [۲]نایجدوراب یادهش فانصا موق هلح و ردرلادهش ددع زوید كين قنس نوا یس وم

 ددع كيب چوا درک ٌ؛رفک یایاعر هدم هلج و ردرامدا ددع زو زوقط كيب نوا
 یاراصتءدیم هل و . ودرفن قرف كيم ییارلن راپ هسروف ربسا هد هلو ردراهرفک

 زو كيب [۳] ناتسبرع نایگروک یادهش هلحو ردرفل ددعقرق كيب فانحا نایجودروا
 هل وقم راکتمدخو كرلارقف بحاص یب و ربدت ین رتفد یی یابرغ بیرغ راس و ردره

 یرعغاما یدقآ یک قامرا یناق مدا لصاما رول لزل یادخ ناتک و باسح كنرا

 تما مز هدنحاهعلقک ر لنا اما یدراقا ناجهرز وا ناق هدنتل | هسدنقوناما یدراقآ ناقهدرلاررغ

 دلرا رافک حتفلادعبو رلیدلواصالخ ىرلهنسک رفن زوبتلا كم ندرلنا یدراشلواریسا ندد

 یربع و راذلواقفرمشم هل !مالسا بودارا رف هفرط مز ندنحما هعلق هرزوایراتایارد تایاور

 رارافک ددع یمرکیزو زوقط كيب هل ندرادانعرون و رلهدازکیو راطاطروم و طاطلوس

 .لارنج هدحلص نحو رایدرورتفدهل ون یرلمظعاردص وند ردراشمقح هزیسبودنا را رفد رشط

 بوردنوک هیشابییمغل مز نرلرافک یحمنل اقرب نوجماكمرداب نراتراهموتفرعم ضرع نیعل
 ]٩[ یسهیخ بودبا اشام یرامغلهلج بوزک [0] یشابیجحنالمز [4] هدنک ارب نوک نوا
 اقا ال زوال وا هدنمز مق لو ,ادخ :تمظع مدتسا اشاعبوزک هل ریقح نوک یغودنل وا

 تامدصمز هدنجماهعلقو نم هل ناک ودمارداقهب یالغوامدا بویمروک یشر هدایدنمروک

 موسشروقو ندرلکندخ و ناکی یک اضق ماس و ندزعراحغال و راهریموق و ندرلپوط
 دم هدلب چ وا افك  دذع كيب ر نمکس هم نا راهک 7 نالوا مدر ندرلکنفوت

 دوهج موق هل ناقیج هنادیم حتفلادعب بولوا ناپ هدرانمز رز هدحلص نحو شوا
 ددع كيب ار. نوا: ف ویلا ق لجو یدبا رایلییارسا رف ؛زوبجوا رادوهج [۷] یارق

 (ناتتسمزغ 7 نم + ناتتسبرغ 0 [۳] نانحودروا : دا س اا نامیلاص : ب0
 یسورغود] هدنتل ا رب :ت ]٤[ [ (م) ردیفرح (ز) یهطق فرح ییا هدهدهخسن ییاه ] "

 ییارق : ب [۷1 (م) ردنکم قتلوا (یسهل ) یسورعود [] هلیشاب : ب [ ه] (م) ردو
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 رلهلک « رلوهریموق « رلمغل نالا و یددع دكرلنالوا دیش هدنحتف هیدنق

 قلواقضحتلا ىلع هاب ارلرتفد یید ادارف ادارف یامع لا تافراصم e مئعا ۳

 الوا ردشعا ر رح الوا ریقح بودا سه بصن ندرارتفد نایر و همظعا ر زو هرزوا

 نالا ماعنا و ناسحا ندلوق ره و ۱۲۳۱۱ نادماح میلست نایرحیکی صز نادیهش هل
 ردددع ۵۵۲۲۲ هل راهربموق نازق كوي نالتا ندز و 2۸۸۱۲ ددع هلم رلناحور

 ,راطتق ددع هایس دوراب و ردددع [۷۰۰۰۰۰۰]۱ هل راهربموق كحوک نالتا ندز و

 هعاق و [۲] ردددع ۱2۷۱6۷۵ یرلهلک بوط رک و ربفص نالتآ ندزن و ۴
 رانارمریم نالوا دش هدلب چ وا و ردددع ۲۹۹۰ رلتامغل ی هدلب چوا هدنفا رطا

 [۳] ردددع ٩٩٩ هل نایرحیکب ناشواح نادیهش و ردددع ۱۵6 رلاولرم هلجح و ۱۸

 زوودع ۵م ۸+ ناب دکب ياا و ردددع ۷۷۵ هل نایرحیکب ناجابروح نادیهش و

 قرف ثس ریا نوا هل ناهاسنایدحکندرس هعم هدک ولب تلا نایهاس نادیهش و

 نایجحوط یادمش و ردددع شفا كی نوا هج نایجهج یادهش و ردددع شب

 یادش و ردددع شب قرف زویحوا ها نایجهربموق یادهش و ردددع كم ید هل

 ناوبد یلاع هاکرد ناشواج یادهش و  ردددع نا زویحوا كم هج ا ولکیک

 سقلا زویید ك زویکیا هلجییامور نارات بابرا نادهشو ردددع شب زویدب هل

 رلدبق بولوا لوا ءرک رزوب رشکیر رزوب یرلدیق كرارامت یضعب اینک ۱ ردددع

 یرارالها یلوطانا یادمشو ردشلوالولح هن یستریا بوللوا هیجوت هیرغ بولیزو

 زوطوا هلج هلمج رانلایا راس نادیهش و ردرف ددع نکس كم زو هرک یا هلع

 رک ذنبوللوا هجوت هرخآ بولوا لولم ءرکر شیلا رقرق یراراجتره هدقاحتس ید
 یرقناکو یروکنا و [4] كنمرا و دیح و اشتنم و هسرو و اسمع و هزع الثم راشلا

 و امو یرایهابس نوتز یربع و بحاص راصح راصحهرق و یو و یومطساق و 3 ۱

 هلمح هلا یرلیشاب یرج و یرایکب یالا و یرلاولریم و یرلناریمربم كلراقاحنس روگ ذم 3

 راناج كيب ردقو یک یرلکدید تسقلعم اوه ردنا بوت | غل ءرک رشب و رجوا کا 68

 هدنغاح وا یرحیکیو یدل ودیرلمد دا هنیرا 7 ندلولڅ هنن بولوا بلقتم هاوه یک لیابا روبط ۱

 ناقیح هوف نوک,ینود بول وادبهش هدیآ رب هل یراتارهزو رو كرلاد وا یضعب 3

 و یک دی N ر یراشادلو مان ینمود یهدنشا لا

 «س [۳] ردددع ۱۱۷۷ ۵: ط .ردددع ۱:6۷ :  دل «س:[۲] ۷۲۰۰۰۰۰ : بی 1 ۱

 دیمزا : 3 « س [4] ردددع ۱۹۵ : دل
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 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 ار ابورد مالکه جرختسم ندنرازوس «ینرعلاندلایح» هلم هلوا رحنمهن یلاح لاوحا

 ۰ .دآ ظنح لالماوذ یاد راو یرلتزاما ,مدنماع .ییسهنس یدی,سشع, هنی.؟ردواو

 ادخ ردسوحنم یلاط هدرشیدب شو رشیدیو رجوا بونلوا انب ثلثم لکش هملق »
 ( هقمانل خم رات ) هدیاهدناماو ظفح

 ۲۱ ۸۰تس۰]۲۲نیبا ندادعا- وضع و ایالات یک نعرا [۱] كاطخ و یدیدبوزوک ی تفایلو»

 ے را و

 ۲۰۸ هنس [۳] نما ندادعا رکم قح نرللیا مالساهدا

 2م راب رکید

 . هنس. ]٤[ دیدج دبع هدناق حتف یدلوا هنیملسس یتشرات یدید یلیخ RE نقوش كااع

 نامز هڪ هللا اشنا اما رونلوا ربرح هللحم هدنشا ردراشعا رلخرات زو هڪ و

 یرلشناحور ؟ردشمشود هرب یراناق لرلادهش كيزو هرکه ارز ردنیما ندادعارش

 دب ۱ یا لا تدج رب شبه نادت ددع ناسرد ) ردرظاب و رضا

 هرزوارتاوت یعودلوا دېش د مالاسار E كم زو هو ری هدنسهز زج دب و ور

 [بولیرک هسیرتم ی هب دنف نوک ینکیا كنسهحح ا یذ ۱۰۱/۷ هنس قاحا انها . رد "دم

 لادج و كنج نالوا هدیآ ر زوطواو هحینلک هننوک هم یس غ یلوالایدام ...هنس

 |عا ناملس یا لات یرانادماج و یراماسا كرلادہش نالوا دیهش ءصزور هدمیظع
 بود جارختسا ندرتفد تروص رقح هرزواقیقحن یعودللوا ضع همظعاردص هل رتفد
 E ییدلوا ن e“ ییاعیاقو نالوا هصزور هدل و سه و منعا تار ۳ هر رم هل وس

 ویقیج (۱۰۷۲) هسرولیدباباسح عارصءو [۳] [(م) ردو یسورغود] كنصح :ب [۱]
 :درتسوک كن و نعي كمروک ینظفا ( (و) قرهلآ هتقد رظن یبهمعت ی هدعا رصد ىج ر هيلع هانب

 ۷ ۱۰۷۳۲ ) هدعارص هو [۳] (م) ردا ۱۰۸۰ هدنروص و هکر دنزال كتا هوالع یددع (۸)

 |یفرطتسوا یرلترضح فلژم هسیاندن طقف نوسنولو یبهیمعت هدنفرطتسوا هکردمزال رویرتسوک
 عارص۰ ؛ردکیسک | (۳۱) هکت د .رویقیچ (۱۰۹) هجنلیدپاباسح عارصو ]٤[ (م)ردهمامزاب

 روی رت ( هیدناق حتف ) هدنعارص ع. رات هکز ریلی هدیا مک کح هدلاح وا . ردقو هدینراشاهیمعت هدلواا

 طعقاو ردا (۱۰۸۰) روک ذم عارصء هدنروصوت کردیلوا ( هبدناقلاحتف ) یسوغود ردشیاک ای
 هه ریلی هلیدبا زیوج نوا ترورض هدهس زت الوبق ینیرعت تادا بولوا یمحما یسهلک ( هیدناق )»

 "فیدلوا زئاج لامعتسا یک هیبرع ظافلا قرهیامزو ییهیمعا ظافلا نوتب هروک هب (یسراف یلعوبا )
 (م) زالاق ك>هبد رب چیه نامز وا یقهسرولوا لثاق

 نیا ۲ هی



 یابلوا كن هطا دی رک
 سس سس سم تست

 یمداب لکش هبرض ندقرش ههدنجما زکدقآ درک ءریزج وب افصاب نارایو افو ناوخایآ
 بناج كون ردیرصم كناتسکنرف یی ایوک [1] رادلوصحم زوس ةر زج رب یالوط
 ید شع هدنفارطا هر رج و هد رصع یرللارقو یراهاشداب فلش مدقام هدنسهعبرا

 ر یناهل ییمعرب هدنفرط یلامث كنهرزجو هدنقهملقواما  یدار و یراهنتمهعلق هراب
 ندنلا یرافک هطلام هدنخشران [۳] امهتحتف [۲] هنس ناخ ناملس نکل یدبا هملق كجوکا
 تبوشودهتشخ و فوخ رارافک نالوا | هدایرد لحاس عج ه رکضندک دلا یسودور هعلق

 .تاقر ندنسهرشط هیدنق ویو هع رو هیناح هددیرک هر زج و ندنفوخ یرافک ىدنو

 مالسلاهلع ىح ترضح مدقنام اما ردمولعم کودنا هرزوا تعسو بور وج یخد هعلق |

 ندن راهاشداپهق رفا هدنتفالخ هنعهللایضررم ترضحهدمبردشهواانسیسهلقوصادتاهدنرصع |

 درب زج وب بولک هلبا رانکلپ هراپ كيب روصنم ناطلس هل رکسع [4] شوکنارفو سف ۱
 هعلق نامزلوا اما ردبا حتف یخد نسهملق هیدنق و بودبا حتف روم رب زجو یدیرگ 1

E ۱نک اس حیسم ةفلخ ر هدنجا ندنرلنویراوح یسع ترضح بولوآ یسهلق وص  
 ادتبا بولوا یسهلق وص لوا هییدنق هدرصع لوا ردحرصم هدنراشراوت مور یتودلوا |

 هرشطوآ بودما انس هرزوا تمسو حو بورک ها كيدنو ةدمیاردلارق دا و8
 .هدنف رص هضق كروصنم ناطلس هت ښت هدعل فو هراصح نورد یخد :نمورا

 الع بود اک مظع شوراو ر نوحغالوا نک اس یعوق هرفا هدنسهرمشط بولوا

 تسارههلبق یرغود یرلبارح كراهسبنک نالوا یماجادختک دومتو اشایدما رادرتفد

 لک ر هرکس نی ید ی قلا تزرع "همدم رد و کک بیس هتسهلوا

 یسهر زحهروم هلا بعلت هدعل بورود هنس ید شع یحدهدر ا بولا هیناساهب هل

 .بعلر هدعل بودا کی ل یک لی ید شع زو بوزک فا ناز یحاص |

 ید شع كيە بولوا هدب راف رص هضق لید سچ زوید بورک هنِلا كيدنونبا

 ردیخمران هفرښ تبا, هدمرش هروس. بودا تربشایم هنچتف نابع لا هد 6

 هنعورش یسرصاحم ادتبا هللادنعنم هلبا طاق سن ( مارطادحسلا رطش تلهجولوف ] ۲
 هدعبهرود هدمالسا تسد نامز ردقن کردراو هللارس هج هدنتم لبح  رات وب ردخم 5

 و 1 ادت 207۸۲۸ : 2۳07 (م) ردیلوا نن رت یک (ارادلوصخ و ر ) 1
 ER ( محتف ) قرعتآ ىلا هلفلوا٩ ۲ ۸یورغود .روندیا )٩۲۹( هترولیدنا تاسح ۹

 [ م) نشیللوا"( سک اص ) یبورغود:] .نش وکلا ب 1 ۱

 ۸٤ا تس

 ۳۱ -- یمهمانتحایس یلج ایلوا



 سس
 ا

 :هعاق هلیا تلصو دیما بوروا شاط هنیرارغب [۱] كنيملس م تاغ كيب زو ه چد

 ( تب ) یدرولق داسا بویمرد [۲] ناوک

 ` [۳]مان یدرومجنام ا رحاب رخه ربی رب تولوا عج یرلغاط بوط نالنآ هی دنقو اس وک
 3 O نارودو بوق قفش 1 ان اقنقآ هدنفا رطاكت ۱ اب نشو لس

 چ وا ید ربقحو ادخ دم بولوا رسم هن راترضح [۵] مهاحوتفو مهلضف دز

 ۱ رم هک و یی کوا ہیچ
 0 5 هملق ر هلو اما یدلوا رسم ه وک تم و قموقوا یدمت ناذا بولوا حلق لاد

 هعس هدهعس ملقا تولوا ماع حایس ؟ردهنس قلا زوطوا ییردایب لماک یدتنام

 هر e ربع و ae, e ا راذک و تنکو 3 ناربس 3

 ay وسر یک هیدق هل اما تا ت ها ن ناجا نرلهلق ددع

 تن ۳ e  هدنمکح ی را دقو

 لالا قوح ید هدا اما هلوا رسم یراحتف یخد ا چي 2 هلا قنای نوڪ

 مقح وب هدنحتف یخد رانا رلهلوا كاله رامظعم رادرس قوج بویالعا راباب قوج و
 :دنود بولوا لوس ندحم و ندقنای هیدنق و نکل هلوا رسم كعا توالت ید ناذا
 ۱ طن ناعم) و تره ,نلاح فک یهو ردقون هدهعلقر یازابهلحو رکم نالوا
 ارز رازامهلوافقاو هتلاوحا هرزوا قوام یکیه اما ردلکد نا هراهنسک ندا ت
 یدما یا [ه]ردندنسهیق یوهغم اسا لمح یاسا کک تو کا نصف

 نر تی تاچ اک ۸(:)۱۷) رایلوا ۲ نکنم وغو ا
 مورغود كعارصء و [۳ 1 (م).رد رلشهزاب هدنلکش ( لوک ) :یرلقوچ ندقالسا هیفامعم ردیسان»
 روک هرلهخسن رکید [41 (م) یل ) ¢ یدربو مجم ا مارجا خرچ هرب رب بولوا چک (
 0( رد (ماشو حبص نارودو بویق قفش ندآ ررتس وک ) یسورغود هلی-هوالع یبهلک (ندآ )
 (م) ردیللوا ( ردندنلرق ( یسورغود [1] هتاحوتفو هلئاضف تدسز : ك [ه]

EREسس < / ۰  



 یس ( همان هدنق ) كءلّوم یتعی یفاصوا كنم هعلق هیدنق

 یدمرا هزار د یرالا هزکرب و [۱] یدلوا هعاصح هلبذ الصا بواوا وک نادهام

 قافتالالع [4] هنیراهدیقع دقع بولوا [۳] رایس اوه هل رابرهوک [۲] نانس غیت رخا ٩

 [*] برد یور بوتلوا اشنا یتشکه راپ زوید [5] هدنانعلا تلود بواب شوک تغرق

 بویلیارون یراقروز هل هلباراراهشی رک اسعو رانازابرسو ناییتشک و ها ضا نابدا |
 هس اغود هلوا ر کم ةدننلود نا لا مکیدقج هایرد یور بویلیا نواه ات ود رب ۱

 همالسا رک اسع ردق ون شمقح نکیا مظعاردص زعدنفا اشاپ دمحا كلم هدنحشرات ۰ ۹.

 تولوآ لصاو هام یسهعلق هاح نکاغو نلاس بویلیا مظعم رادرمت یناشاپ ناسح ۾ لد

 بوقیح هلایموم رادرس هليا مالسا یودرا هتیراباج یسهعلق هکر و یسهعلق هب ق

 دونج كيب یتلآ ش یتد راک اخرافک هدفرطیرب بونلواتکم هدنسرق یا هدوم
 یدب بودی لاقتسا رافک _ یعالسا رک اسع هدلحم مان ... یزاروبط اش نسح 4

 رارغ خ زود ر انک دم هدّتعاسب ی رک رس بولوا مظع كنج مرک امرک لماک تع ی ٩

 یاپ یرافویسلاةیش بوک ندنیت نادند رافک ددع كيب چ وا یمرکی هلمج بواوا م ت

 7 نالوا یرللاض ادرس: تاذلا بولوا رز دنن ریسا ت هتسل تسد و هت

 ید) هدنلود رد پواوا هلسلس ریز دننریسا رادیتع دیلپ دیلو هل ما فا

 ىرانادوىق ددع شب .هیا,یلغوا مد € و [۷] لیواروفرام هدناما یه لقمان (

 مزون رابره بولوا رالادجب و: كنچنهنوک ون ید ہرک یمرکی هنس او رایدلوا دبا
 كلدنع ندرمتم رافک هلم :هرزوا یصن ( دینع راج لک) ۰. . ءروس سون

 بودا هرززا تنام راو ردنکسا دس هیات ةعلق هنن بویگ | نوب هنامع لا ف

 " یدرلاق هرزوا ىلا بولوا انعر ةعلقر, كوالاةرسح بودا نادابآ و رومعم نوک ند

 3 ER ةخسن خا تاتس هخسن ك هکم ردا نخ ] یدلوایربخ كراس والس : ۱1

 (یدلوا قناعمطم) یسورغود ۳ هزحاعدبع .ردشمزابهلج رب .همرودب وانوچ این دامهبوقو ای

 رایساوحا :ط .,رایسوه : ك [۳].:() ردیللوا ( ناتسو ) یسورغود [۲] [(م) ردنکم,

 قلوا ( هتبرلءدقع ذقع ) یسوغود ]٤[ [(م) ردکعد بلاط هکردیللا (راتساوخ) یسورغ

 فطع تادا هد کهداروب ]°[ )م( ردمومضم یشیحنکیا 6 ح وتم نبع یجنرب هکرد

 چک ۷1 6 رديللوا ۲ یار ( یسورشود [1*7] (م) ردیسانم یسلزا ( هدنامع )

 لیواروقرام : ط
 EN سم 3



 8 نوا ساخر ساوص هل وب هتسیدب تی و برحو لادج و كنج هل ون هدن ال ود
 و هناتس یتک راق و ل چرا م با40 تزپلوا مظع دربن هلی وب هلیب هداراصن لولم رب
 جا لا تشد ناو ودلاةيا و نارودلاض ارقا یا بولوا رسم خوف حس كي هعلق

 ۹ نما هل وا دام

 3 ۱۱ مع داوس هر دف هعلق 4 راع فاصوا رد

 هیدنق نلواتفالآ و دالبلا فاهلثم نکی قاط نوکلین راوتسا راصحرب هلبوا هعلقوب

 هلا ر رلمظعم نارالاسمسهع خودمان هک و هربخسل و حتف ور نالي ید عماد ا

 شون نرلماح تداهش دهش هله هدهعلق رز و بولک رامالسا رک اسع كيزوب هرک هجا

 كنماقوب نملسم هللاداع كم زون ه رک هح و بولوا ناشوماخ "یداو شوخ رس تا

 هجو بولوا هراب اتوکد هڪ بولوا ریجنزدنم رسا نوجا یربخستو حتف

 اراك ا و بولوا ناشیر و هدنک ار ايار و ایاعر كم زو و

 هک بولوا بارت یرلاس را و باکو سا یرایلاهاو باس و بارخو نالات و نالا و
 لو نکل بولوا ما ٌةفاک موهفم و ماع مولعم یعودلوا یدعتو ماظ هنوک كیب زو هرک

 71 ۱3 نیک قم شم زوی شلواعقاو هدنساتروا ات كدیفس یایرد [۲] هعتتم هام

 ها كاا كا غاب و ید دس نیتم دسو ناصح نصح ر هدنفرط رظان هنسنلامش

 اف بولوا ینتم دس هدتناتمو ینکر نکر كرفکلارادو هلیعالوا یدیلک [۳] ناکندو
 ىنا هلا راتتطیش لیحو و هلبا لادج تالا باباش وزو .نواوتن و نا وهم الو

 هدنیر ۳۱۰۲۷۲ نیت و ازرق: ییا رق او یھ یا یم رتو
 یوق ندنهآ راواهقهق و  لاثم ے وج ًایدنس هلا كمر نورق لاملاک ]٥[ لالط نوتم
 : و یدبا شلود لاثم فاق هوک هللرافک نمرها ینورد و شلوا هعلق ر نیتم و

 لغملقوب هلبارامثمحنا رادحلسهایسو رامشی رکمع رامظعمرالاسمس هج هحنلک هکر ابم

 زاغ ا ءرک ا ال توا تیرش بوموم تادوش یر ختف كرادرک
 3 [۲] (م) ردو یس ( همان حتف ) ینیدلوا قا ثم هدب راقود كەلۇم کر نظ [۱]

 10م) ردیللوا (هعستم ) ینورغود هکمردیا نظ . ردییک نم رلهخسن رکید . ردزتساتعم ] لوفشم
 1 م) ردنکع قلوا (نیکنر) یسورغود ردزسانعم هدیسیکیا ] نکلد : بد. نیلکد : 2 ۱۳]

 . (م) ردنکم قلوا( لالق ) یسورغود [۰] (م) ردیللوا ( یتسوج قرفو ) یسورغود [41
 2 2 ۷۸£ س



 ےل ء ك نحیتف و كد ارق
 تست سس

 نت انا نا كن راترضح هانتلاسر ترضح رک ۱ یازغ نالوا هدهعفدوب د

eeهدنو وما تلود هرکصند نیعمحا مېلع یلاعت هللاناوضر نب زک رایراح  

 لاو ليقع خب لاو [۱] نایناصاص و نایناک و نیمطاف تلود و هدناسابع اا

 نایدنرد لآ و ناهاش لآ و نایمشاه لا و نابلنویق قا لاو نایلنویق هرق لاو نایدن
 رهلاءاروام :نایزکتج لاو رک اله یلونم ناک لا و ها هب ردقلاوذ لا

 [۳] نارادبرس لآ و [۳] نایابنرک لا و نابناپوج لا و نارفظم لآ و نالوا
 لوسو یب لاو هرساکا لا و بابت لا و کم یافربش نایداتقا ی لا

 نزح شام نیدحوم و [] نیمتلم و سولدا كلاغرد دوم لاو هسوز مد

 هقرفا ناک اح بلغا لاو نیهز بزغم.یافرش لاو. ساف.تااعرد [و] سو

 اس ات ۷ نخ يب لا و ۳ ] هیلقص تای ناکا بلک ی
 نایناماس لا و نایرافص تبل ىلا و نایرهاط لا ندرانلواكلام هدیرک ری زج ویو

 لا و. [ه] .نامزراخ لآ و [م] نوغ لآ و یکتکبسلآ 9 ۸
 نایکیانا لا و هلودلاجا لا و نانو كلام نایقوحلس لآ و ناروتو نارا ناق

 یدرکلا [۱۰] داش ن نایونا لا و ناتسهوق ناک اح هدحالم تلوم و ماش

 بلح كلام رد قترا ی لآ و ناییاتخارق لا و [۱۱] ناوسا هنسا ماشرصم ناک
 [۱۲ ] سادرف ی لا و ناروص نالدرادارک | رکبراید E نانا وم وک

 نادمه یب لآو ۷ رفت هلح ناک اح دسا ی لا و ۷رفن بلح ناک اجرد [۱۳] یہ

 ندلل وا یدمح تلود مالک ٌهصالخ ... نایتوتکب لا و + رفن قیتع لصوم ماکح [

 رمشپهنتل ود تایر سه بولک ف لس نتطالس تل ودددع سم زويد ندنراهاشداپ مالسا

 مایا كهاش دابر بولواهاشداپ ددع۲ ۰۰۰ هل بولک راهاشدایرفن رزوطواورمشم رکیورت

 نایابدرک : دا . نایابترک : س « پ [۲] (م) رد ( نایناساس ) 9 روپ [
 [ (م) و نم ] نارادنارس : س [۳] [ (م)' ردنللوا ( ترک لآ 3 هکم ردن

 نم ] هباقص : |٦| ساط : ك « س [ ه] (م) رد ( نیب ) هلیا هتل ءا یرو

 هروغ : هل س [۸] (م) ردکر ک هسلوا ( صفح ) یسورغود [۷۱ [ (م) ر

 رد ( یداش ) ی.ورغود [۱۰] نایهزراوخ :ب ۱۹1 [(م) ردکر ک هسلوا ( روغ) یو

 ك «س [۱۲] (م) ردیللوا ( ناوساو هنساو ماشو رص: ) هلبا رلهفعاع واو ینورغود

 یورغود [۱:] یلکلا : ك ۱۳1 [(م) ردیللوا (سارف ) یسورغود هکمردیا نظ 1

 )م( ردکر ک هناوا .(مناب
 - ۷۷ بس



 ما یقدنخ هملق یرلن وشروق نالع ور ندلب ا ه هعلق ندنملسم تانع و یدلوا

 ۱ 8 هرم نوشروق راطنق كسب بورتک هاشاپ دا رادرتفد بورشود تازع هلم

 راو اشاپ یدبع یماغا یرحیکی نزاکش نوشروق و هدمب اما یدلزو یساهم بونلوا
 ولا رانا یرلنوشروق هل بوتود اغا دوم یسادختک مظعاردص و اشاپ ادختک

 ودانابزت هللا نوکلب صاح صاصر هل نرارزوا كنرلعماح بوكو د راذوشروق تخ
 داشابهفمارا نوشروق هدراقدنخ و هدراهد و هرد تازغ ع بوف شبا نور

 ر و ریمعت اسا ضیرد هماقو بودن نیبزآ یرلسرتموب نیملسم تازغ مج هدعب

 >وم شویج میخ بولوا ناماو نما هدایرد یور هرکص ندنراتمدخ یادا بودا

 ودبا رلاعنا و ناسحا هروک هتنرلبناص هرلاولریم و هرلناربمریم و ارزو مظعاردص

 تبیالو تیالو"سک یه بولیر و یهاش روتسد ههل قاحنس ه قاحنس لوق لوق

 ۱۳1 طعم دن راه "نوناه ناه وتو یه زف و لات غبلق اوا اناج دکنتک هتنرایلصا
 کاور هفرطر یر یه درءدا ات و دم هلا رلرامداش و رورسم هتراذطو ینطو نالوا

 ۱ دولاقه "ناو د بابرا مج و رلامز یلکدک و یرللوق وق هل مظعاردص قاجنا بولوا

 ج بوشبس ههعاق نیملسم تازع موج بویلاق ناشن و ما ر ندودروا هدهعلق نورب

 جش بولوا نامرف مرآ و ریمعتو ربهطت نراقاق سک یه بوليرو رلالشق هناوبد بابرا

 ۱ همدنک میحو یدر و نذا هغملق یزاء مقم قترا [۱] ینیج هجوخ یاللوم مالس الا

 :ک نوردبوداماتهاودج کما یرا ندسرجافهحیسم تامدصمو ندنیک رمشمتان ولت

 هد صو هل نرلهفیج رادمهشال نالوانوفدم هد رانیمز رز كرارو دو رطصتمو

 بولوایدمن عماوج و دجاسم نکیا حیسم هاکدبعم بودا رطعم یرلعماج عج
 اقوا و یرازاع هع توللوا تعءارق راد ناقرف و مظع نا رق و ارد ناذا دک

 یرلغاد هقافصا هدعب بولیروق یهاکرد نابم لوسر عرش ٌهمکح ادتبا بونلوا ترشابم
 ارش ک اح ادا بولوا رداص قصا ردص نامرف هنر رحت قو هنبدم و هکم ندنرلایاعر

  پوئلوا هقدص یتولوم هییدنق هیدنفا ... لوزعم ندیناح هلیسهاپ تیولوم ها زویشب
 یدلوا عورش هد تمیرش یارجا بودبا سولج هرزوا نابم لوسر ُهداحس

 ت( ۷ ۱ تب



 یکم و ریمعت كن هعلقهب دنق

 داهرفهل | ناجزرحهنسهنارکش كن راقدلوا صالخ ندلوا هللا ناماو نما یدمش ید

 لکو کو ناج یراقدنخقیمع جفددع كيزو هج نالبزاق هلیجوک هدليوا برن

 نراسرتم یسارح هدنق بوراقیج [1] ندبان یک اپ كاخ یک روصنم جالح بوز
 بوللاح رایرح كنجو لط راناریم ربمو رلارزو هدفرط ره بورهدنود هنوماه

 لماکهتفه رب زالوا ریمت گردراشتا تمدخ رب ها هيب بوشپ رامامط ناغزق كاي
 راسرتم رلادهش كيب زو هرک هچ اما رلیدلیا قاحق تشد بویلیا رب یراسرتم

 هنس رافا رطا بولاق ات و لوس هدر یللا قرق ناف نولاق ادیان و دونا

 نفد هلبرابابسا رلادهش ددع یتلا شمت اما راهیهنکح تاناویح کرایدزاق رامیظع

 نوکلعل ندنرب یرلهرای نوشروق بولوا لاثم هع هزابو ر یرادوجو بونل و ,

 بوروک نیدحوم رک اسعكي هح نکیدم وروج یراباونا ۍخد بودا نایرج یرآب

 هدراشیورو اشابیسح یلد لوا لس یعرکی یحاق رب بونلب راادہش و هل رامسرو مج

 بولب نراقدلوا دیش هدنسهرصاحم مظعاردصو یرابریغ رایدنا تداهش ود یدلوا

 ناطاسلوقلشی یکیدنا لسع كريقحو بودبا لقن هللا رللک ندنرارب هلمج ۍرلادپ
 [۴] هدناتسرانم ۰ [] مرق هدنانخ هدد لعازف وننو ةدمد و وصتت

 بوډا نفد هنس رنا كعرامالغ نالوادیش ددع کیا نراغ رش دسح هزان ورت كرلادپ

 رلادهش یربع ندرانوب كلدنا یتمالع یراقارباب ادهش ندهتخن یلایود لیشی هنراجوا ی
 قرقرایدک ۱ لصاح هنرار لالا قو یدلوا رلارص زود مود بولوا باغ هدنتلا

 رادهناد یک یشیدهودبولوا لاو سنا هرکی دلو سا

 ددعكيزو :هرک تردریک و ریذص هم 2 رردلود نامند تا نع یراسرتم و ویدلوا ی

 نسب ندنا بوفییکراغاد هرار هڪ بوقبح ی راهلکب وط ینیدنآ هنیملسم تا نکته م

 هسورتک (ع] لک مک ره بور دا ادا لالد ردم یاشاب دما رادرتفد هدعب رايد ۴

 ناسص حجو نملسم تاع عیمح ادخ تمظع هخد رونلوا ناسحا نیاز

 هدراعارا نق نق هدراعابو هدراعاد و رله دو رلهرد [6]نراهلک بوط ردقل وا رایارو |

 هنیزخ رب یخد و یدلفی یک راغاد راملک هدرب یرکپ بونک هک هک یک + ۱

 د ( كلديېش هرق ) هدیرافو [۲] (م) ردو یسورغود ) ندای: ط نا : ۵ ۱۱1

 ۵ ردشملهکرخ هلیمض كفاك [4] (م) ردقلوا ( هدنناتسرا ) یسانم [۳] (م) 8
 (م) ردشملهکر ح هیس تاک 1 ۰ ۲



 یمهمانتحایس یلچ ایاوا

 وا هناور بولوا راوس هرلهعردق ندر ی. 4 نکس نوک ید قرف ندنحتف

 1 هليا رام هللا

 هیدنق ٌةملق ریھطآو میم ر و ربمع نایرد

 هع ورللامع وران راحت لماکداتسا سدنهمرامعمكسردقن ندناهعلا هسورح كا ام میج

 ّ الوامدهنم هلبا بوک بوطتابرض یر ندلیچ وا كهيبدناقهعلقیرلن زا یلهق ار هتسبیاپكيم

  هتنرام هعلق اب رکسع یراتلایا یرااولریمو یرلناریمریمو ارزو عیمج تلایا هب تلایا هتیرلرپ
 رودبا روم« ییاشاپ .نالقو ییاشاپ مهاربا ادخیتک ر اوا هنفرط كلک بودبا رومأم

 د یخد رانا هدکدلند كدارامعا لوالاک هسیا زکیدلیا بارخ هللا بوط هج هعلق و
  یناسهرخهدرب زو هج یلاعت هللا ماب بوشوا یک رشوا هرامروم هلبا مالسا ر

 7 هدنف رط كلك اشا مهارا هجوق نود زک و هدر باس یرلهنیفد ی رلن داعم چرک و

 اف ۰ یر زولوطاا ندنفرط ماعءاردصو یدما ترشا هد اط ا

 3 شور رزو اشاب نتسح یراص هزابا یاد رق اشاپ شوایس یررزو قتل ایا یبا مور و

 ۱۳۲ لزف بودنا ترام ارد نا کیا رام ةیباط لزق یک ودنا مدهم كریمض
 هياط ىلناق ًاددجحم بولوا تک اخ ک اب كاخ هلج بویلاق لی یاشنو مان الصا ندللهع
 اد مدا و مکیدلوا انب رباط راو اهتهق دس ددع کیا هنیرب هیباط لزقو
 اس زود هرکه مالسا رک اسع هلح ردشمءنلوا اس رامظعا نا ر لاو ردتکسا بس

 مهار! ناطلس بولوا مزال هلیسهدایز شاط صالارخآ تیوشط یی راج رک قاع وا

 7 ۱ وا ویرایوط هل بو مدهم رار هری نسهعاقهب دانع نانلوا اس هد رصع

 یراایاعردرکو مالسا اع هام بويع وق یخد نراشاط طارق زا ورک تسعق

 فرص ه هلق نراشاط شرطم و رایدقای چرک هدنب د هعلق بویشاط نراشاط

 2 اسعو یراناربمریم كتلایا سه بودا اد رایدانم هرجا نملسم تاع عیق و رایدی |

 ۱ دئلوادک اتو هښ هرامدا ی نالوارضاح هلج و رایج رازابیودروآ عیم و یرامالسا

 ۰ تم هدقدنل وا دک اتو هی و درانوسرودلود یراسرتم ی راقدزاق یرکسع تلایاره

 هزاق رلیار و ایاعرو مدا ی كم زون هرک هح بولوا نوک ر ندرشنو یشح ید و

 . هتسوس هجوا رابع ودرک بولاح امزاقو اج رب ءرزوا هدنق یارح وب هلل رلکروک و
 ۱ ِ زامءزاق هلا افصو ع وشخ و عوضخ ندنفوخ یس ۳۳ بوط اتکا یراق

ll 



 یسلردنوک رلهمان جتف هفرطه

 تا نغادخ دم یدردنا رس ويد a4 مدف هراس وک نتفزعم قلا نل هک روت بويل را

 رکبیرهاط هلرامغل هلج بودا هدناما و ظفح ندنرش هياط قآ ارک باج یالسا
 نا الوقع و بولوا رتفد رد ارگ هام ددع كس هع و را هباخ هبج تار رحوب یدل

 بابرا نافراعمبابرا هلمج یراهما حتف هرزوا [۲]یرلاشنا طخ نسخ [۱] هلراسح باتک ِ
 زراهمان حتف كد ره مظعا ردص هتفه رب لماک هدنرلکدنا ضرع همظعا ردص ناو

 ( یسهمان حتف كنابلوا ) بونکب نیساشنا ( یلج دمحا یجاتک ر دلج بودنا ههلاط
 یکمزب اما شمریو بات و با هللا راهفبرش ةيا بسانم هلم بولوا [۳] لد مرآ ی

 مظعا ردص تاذلاب ود ردشلوا هرزوا ]٤[ یرامام و دا هازمهاشداپ یلامت هللاءاش

 ...نالوا باتکلا سیر عا حف نانلوارب رغ [ه] هلطخ تسد یدنک و یماشنا یدنک

 عی بولبر و مظعاردص هماحتف هتیرلهفیلخ طاطخ كناوبد بارا عج ورو ةي

 نالوا [م] هلم عا رش ۰ دبوقوا ر رغ راما اک
 یراحاتفم هنیزخ و «علق [] هعاشداپ ولتداعس اغا مهاربا هسوک یاب شواح همان

 مفت راحاتقم ددع یلا فلا زویلا هاج یدلوا هدامآ هکمتک هلا صخلت

 فابرز و بيشو اسد بولوا الطم هللا نوتلا یرلحاتفم هتسزخ و هعلق هدقدلو

 هناور هناع لا تلیا رر لوق لوق یرلاغا مظعاردص راسو یدنوق ءراهنک زودرز

 مظعاردصو هناطلس هدلاو هدلومماللسااغا شو ایسیسادختک رلیجوق رایدلوا هدامآ هغا زا

 بلحو رصعو هس و هرصیو دادنیو هتدمو هکم راتاوغا هل بولوا هدامآ هتسود

 صراقو هقسخاو ناوو رکیراید و نیدرامو لصومو روز رهثو سدقو سولبهرط م

 ناخرانآ و اکو نوزنرطو سرقو یلوطاناو نامهرقو ساوسو نشو مور ض

 راسو هرومو هتسوبو هژیتقو ندوو هرک او راوشمطو لیا مور و نادغو و قال

 هعلق راجهدژم هلع بودا ناسحا هتیرلاغا مظعا ردص زن دراز زق

۳ 

 , ۱۷( Eهل [4] ل ام رب : دا [۳] راسا افا( یرافتاو :
  1یهدنسهناخبتک یلیروک شمرازابقیلعت لزوک اشایدجالضاف هلروفغمو موحح [ ه] یرلف مار

 یهدزفد ر الجراد هدف ] 2٩0 466 ۰۸۰۰۹۰ ۰۱۱۷ ۱۲۷

  ) ۱حیصف نرتسوک كالع و باحصتسا كيلاراعم موحح هدنرلفرط شاب كرلهخس لورحو

 (م) ردراو یرلپزای ندنعون اضما ةجم رع ]٦[ (هکعا ےدقت) دوخایو ( ترو هدارو

 , (م) ردمزال هرابع رب

۲۹۷۷ 

VN 



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ر . ددع زوکیا هدنسهاجح كرلهاط ددع ییا نوا نالوا هدهرشط ندنقدنخ هعلق اما

 ا لا یخد و یدنرق هرژوا یراراوند هملق یخد ران | یدسشلاق یزلپوط رکو
 ۳ اع وجر یاب وط الا رضا تنشر دژا دع... نالوا یف هس دنا
 ۱۳ ارد ال .هلمع نرابوط یالا یهاشددع ۰۰: هلج و یرلپوط هقاش ددع... هلج و
 لات راهیباط ددع ... هم و هنن راکلد لاغزام رار هایرد كنسهلق وص و هرزوا راود

 اه بودا نز هلبراتامزاولو تاسمهم هلج نرلپوط یزاغ هلح كناع لا هنیراتسوا
 کیدلوا نیتم دس و ننصح نصح راوتسا روس ر بونود هرس تفقه ردژا هیداق هعلق

 ۳ ر رد سان وا اتپب الق رب وع هدرخ .ددع یدن وا هدرب هکلب لکد هدزکد  قآ
 هناط كسک ویو یسهییاط [۱] زتسموق و یسهماط كلك نالوا هدهرمشط ندنقدنخ

 ق و یسهیباط دارفناپ و هیباط قلنارق و یسهیباح یلقیب و هیباط یلقاشوق و هیباط
 ب لزق و یسهماط دومح و هياط لا و هباط یحاخ و هياط ییشاط و هياط

 دنهو هياط هحراپ و هياط یلحف ددع ییانوا هلمح و نالوا هدنحراخ قدنخ یرع و
 لزعالسا رک اسع مز و هدنراتلا یخد كنسکیانوا كراقج هياط نامان... یسهیاط

 ا رر .د رضا بوی | الصا ادخ دحج نشعا رامغل لامالام هدنراتلا یراسیرتم

 e اما كدا ضبق و ذخا یخد ندوراب هل بورتسک یرلرافک یا یرلمغل هل

 هر هلق یرادوراب ندرامفلهتفحر, لماکمالسا رک اسع ناھ راک هباسح هلیاراسکه نو راک
 ل ددع زوقط نوا زویکیا كبحوا ايهم و رضاح هلج و یدلوا رابنا رد بویشط

 هل رادوراب شمنلغاب بولوا هنیزخ رد هدنرلتل | مالسا رک اسع مرت یددع زوطوا بولوا

 ۱ ۵ رج هديا كاله یدانغ تانع عیح بودا ا هدشيورو نح مکشعا رضاح

 اب كنسهعلق هییدنق وب اما رلیدا ۳ نرلتوراب _بودما میلست ٌهعلق بویلوا بیصن
 کلب کدشعآ هظحالم راکفا نیبرود راک تقاع رافک ردلکد هدر ر یسهنیزخ
 سهسزخدوراب هدر یدب نوا ود هدا تباصا یررض قر ودعرو هقعاصر هنسهتیزخ

 الواریسع صا قمیشاط دوداب هرب هدیب ةفاسمر ندریر هلیعالوا مظغ هلق و سا
 ۱ E هدنتلا هیاسط قا الوا رجا انن یسهس زخ دوراب «درالحم ییمزال هدر ید نوا

 ۳ ح رانکر کم یدنل | یراد دوراب بولوا ر ر اا لاج و و

 1 اط قا مدمهردنآ ریس بو 1 نرلمغل هياط قا هانامع موهلم ها » رار رو خزود

 [ (م) ردورغودو | یسهیاط موق : 11

 رس ها



 ا

 تامهم ینیدلوا شقارب كنمشد هدهعلق ر
 ی سس سم سس

 ددع كيب شو راک شاط ددع كيب تلا هلمجو رلهلک صد ددع زویشب كم زود ه 3

 كم قرقو یرلصاقم بوط ندددح ددع كيب زو و ندد هلمج یعایا [۱] ر

 كس زوو راهک یلریجحز ددع كم یللا زوو راهلک یلەقنار ددع كم قرقو نایک هلو

 رللعشم ییریجز ددع كيب شعو رلهبمولط یینارطقو تف ددع كيب قرقو راهلک يلتف
 راناقرو یتسا ینازطقو لتس. لام الام هتل .هیناط یمیو "یراموم

 یرانوک شیرو رولب لز عانص نرصحو دح لامالام نزخم رب و رازبو روا و
 هبا کیدس كشا ندمد لاتح ردرود كجک ود هتلا یرافابا كماللسا را
 و شا ندهعلق و راو [۲] یرازراجحم سد شمنلغای هلبا لهاله مسو ششناو

 ددع كی زو هرک هع و یرلکرد یک [۳) یابراح قاجهلراووب هرزوا مالسا

 " ددع كی چوا هل شلاق زا یسربموق اما راو یراتنطیش و لیح نوک انوک

 لا جوط ددع كس نوا و یساریموق لا ندح رص ددع كم نوا و یدقح یسربموق ۱

 ملست هز و یدا یصحم ال یادم كن رلتامهم هب اخ نوط لاا كيو یدقح یسروق 1

 نانلوارب رحب بولوا هدنجما یرلنزاخم لرلحاتفم ددع ىتلا شعلا زوتلا كم ول کوالي

 بوروک یرانانلوا ر رحت و قاحم ا ردذک مسید مدروک ادارف ادارف یرلتامهمو هاخهب

 یهبجنسهج و مدنا جارختسا ندنافوقوم رتافد نسج بولا نرلتروص ندنالحسرتف
 یرلباتک ناهج یراتادوجوم یهدنجا رانزخ یریغ رک ۱ مدرک هضایس ندنسهماق یش
 مولهدیار رحم نرل ل دادعت فاصوا كرلهاخهچ وب بولوا ع * راخروم هڪ وک

 ردلکد ناکما لباق یراهمنا درج یرادقم همشو هرذ و هرطق هدایرد رلهسی

 ( بوک هعلق یوطددعف ورد ) یدلوا بصن هناهع لاادخ دم ؟ردادخ ناسحار ناه

 [4] زویکیا الوا" ندراپوط ربک و ربفص هلمج نالق ندرافک هلیرتفد یشاب-یشوط الوا

 ددع سکس زویئرود هلح رلپوط قربق نالق ندرافک و راپوط یهاش هدروخ شقنم «را ي

 نزللب و نرو و نزعا ثكنبراپوط رفاک و زگ راب وط زهلاب مر مکشلاق رابوط ر کم

 ندراپوطحورح ویو یدقوب غاص ینوط رب الصا مکشمررق هوا نراقورب وق و نرالوق و "

 یددع شیزوب بولق یرلپوط ددعشب یللازویجوا هلج ریک و ربغص اس و عاض ادعام ۱
 یرلب وط هاش ددع ید نوا هله یرابوط ناوح ددع» شل نکس هله و یادم:

 .شمروتک هل رایک رافکیتسادعام شلاق یراپوط هحاص یلقجتومیم ددع كيب ییا هج و"
 زول كيت : ب [4] یابراح : كا ءس [۳] یرازراجای : ب !۲] زومود : 4 ]1

 تم 6 ۷ مس
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 ی همانتحایس یلج ایلوا

 هرم ندرلتاعونتم تادوجوم میم هدضرا یور و اما رولوا یرتفد تافوقوم مظع

 ار زردراو یس كشاو یسامزرخ كرلتروع یتح بولوا دوج وم هدهناخهج و هسیاراو

 ۱ مظع كنج هدقدل وا یالم هننرارب رز یرابحمغل لر افک هلا م مر ندنتل ار نامز ضعب

 ۲ چافر بوغار هشتآ نسینب كشاو نکیدس كشا هلبا یسامزرخ. كراتروع نکردبا

 ۰ ردراشلوعو ند وتو کە وردراشلرق ندنسهارهمزرخ و یه كشا زم رابحمغلە ۹

 1 E کردم وا بوللوا ر رحت هدنوک ید یخد و ( هناخسرت هناخهج تامهم رتفدرد )

 ۴۶ ددع كتازو ءرک درود یر ادل الوا a مکیدا راو یرالتامهم

 Es زو و یرلکرد وانارش ددع كی د ینه هشم كم زو ه کشو یسەتخ

 1 دكراهووامو هعردق ددع كم زو ه هرکی تل آو یرلن سو یرلکرد هغردق رک و ریغص كيب

  ینس نزغ ییاو یعای موم نزح جواو ور نکل تلر تل قز یدو یرلکروک

 ۰ نوشروف هتخن ددعكيم یعرکیو یناتخصو ینشمو [۲] یسیرد نوبق نزخ رو یرانوک
 2  قامروا هراطتق نرار ۳ هنماقو [۳] هلوجار و هرداوج ندنعاونا هدمظع نفر و

 شو نارطفیهزوید و هنج را مولف كيو تفزراطنق فار نزځر و یدلوا لاح

 ناراروق ناح و [6] یرلانموق و یرارامالپ یک نزخ قرق و [4] یاب تفل مولطید
 r تالمح راسو یرللرامالب و یرلسا ۳ اشدصا و یرلهنح راصاو یراتالخ

 ییماح راکنح الوا ( هناخپوط تامزاول تامهم ناییرد ) رولبادخ نرلباسح تالخ

 دننامهم هناخشوط کهدرانمزر ز هدنراتل [ را رکررب نان ندآرسک ا نالوا یهدنرق
 ۱۱5کند سقد ددع كيب چواو راو ر کل کت بوط ددع لس ید لر صد ناه

 اد یەت بوط جاغاهرق ددع كس زوقطو راو رااکند جاغا ددعكم یعرکبو راو

 ییا هدنشوک رو رددمد هل راو [۷] کحومم یلکند بوط رک و ربغص ددع كيب

 واو یرلهلک پوط رکو ریغص هلو یزاقرس پوط یخد كيب شعلاو كيب زوب ه 9
  هیلوحارپ : :. 2 [۳1 :ریبسانم یسلزاب ( ینیرد ) [۲] راو هرسک هدنتلآ یو ب [1

 ۱ | ینجنومیم : ك [۷] .افنطصا : دل [ ]٩ یرلاناموق ۰ ك ؛ ب [ ه] یغای تش مک : 2 0 فا[ 1
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 تامهم ینیدلوا ششارب كتي هدهعلق

 یربعویشابیجم وطو یثابجهمجو اشایرادرتفدو ۱ یاسا یودرواومالسالاختشو

 هلبا[۳] هالامسب [۲] كىەناخەج هعلق اشاب دما رادرتفد كلم دل هلبا رلنالوا هد راک

 بولوا دوجوم هلی راهزفک نالوا یراظنلارظاء و ینما هاخهخ درافک .دوحا قاو

 دیق هراتالحس رتفد یراتادوجوم هل هرزوا رتفد یبدرو هدحلص نيح كنمل لارنج"

 دبق هنالحس ندلوق یدب بولآ هنسرالا نراتالحس یراببان یساللوم ودروا نوا كما
 كم زو هر ترود هرجا هب اخ هح كوي هرشط هلبا [ 2 ] هالامسب ال وا رایدلشاب هک

 ددع كيب زوو راحلق ددع كيب زون هرک یکیا و راکنفوت لقیصم و الجو جانی
 یدو [1]هلبحرهوک لاوح كيب چواو های- دوراب راطنق كيب شو راشش [ه] یالاد
 شلکود ولم یجف كيبو [۸] هک وبس موشروق راطنق چوا نواو [۷] دروکک راطتق ا

 كيب زوب هرک چواو موشروق یات شمنلعاز هلا یکیدس كشا یجف كيبو موشرو
 راامزاق كم زو ہرک ییا و رلاح مد ددع كم زون هرک ییا و رلکروک صد ددع

 راقارزم كيیزو هرک یاو رلکللوک یداهرف كيبزوو راهطلاب ددع كيبیدب زوطوا
 ددعكيب یدب قرقو كيب زوب هرک ییاو یدبا ندنراجاغا ایند کیو ]٩[ نابدس هلم

 قوا اما راش بش هبراح هد كيب ر ناسقط و [۱۰] رلجاق ددع كيب شم و رلهراح

 یایو قوا نالوا هللالوسر ۱ تنسو هدناتس رفاک عیمح ارز رلیدقح هباد ىلا قاحا رایو

 هعلق ندهرشط كمالسا رکاسع مزن اما ردراو هدنراتآ جافساو .دنرافک قلاقالا ردقوب

 یر ندننامز اشاپ ناسحیلد یر ندلب یدبیمرکی هسخو یمهدای چوا یراقدت | ه

 مهس ناک و كندخو كوا ردق لوا راشمخی یک رلغاد هننیبام راود ییا یراقوا 0

 همالسا رکاسع مز راقواو هن ادخ دم رولب لالطاوذ یادخ ناسح کوا

 مز لماک راطنق كيب ىللا زوو صد هرق راطنف ددع كس زون ه رک یو یدل وا ۳

 روموک نزخم نوا و یلیتف یناتک رصم هرجا نزح یدو یرلقوبح صد كتتبالو وق
 ناتک .نزخ شو رارسک. ندنعاونا نزح رو لوط قیربق نزخ ر و رقاب نزح رب

 كم و راخرز یوالف مک ندصد ددعكس یی هدنسهقط وراقو كیهاخهجو رایعا

 راموشروف یلرهز یحفزو و راینولاط [۱۱] یاقلوغط كيیيا قرقو راهرز کوکو
EEهلامب : ك [4] [۳] (م) ردقلوا ( كنسهناخهبج هملق ) یسانم [۲] یسالنم : ك  

 هکیبس : ك [۸] ردروبشم یسلزاب ( دروکوک ) ٤ل [۷] هلیجرهک : ك [1] ینایلاط : ی [
 هدراب تک سا [۱۱] ردبسانمیسازاب ( رلهجناق ) [۱۰] [ (م) ردوهدیمورغود 1 نایدنس ٩
 (م) ردشلزاب هدهدناکش ( هفلوغو

 تل 6 س



 یمهمانتح ایس ىلج ایاوا
 سم مم م تس e = سس

 . مزرا وخ زوروزورو یحضا دیعزور نمزودنوک ردقنمهدحیک بولوا رلنامداش نوک انوک
 ملا باذع یراقوذو محج زور یرلزور كراقك نالوا هدفرط وشرق اما یدما یهاش

 ِ وک بود انارکن ندنرا زور محج راد اب وکس یرانامداشواوورلن ا هکنیب مز بول وا
 یدبا راشعود هدوهج شمقلاق [۲] ندنشاب راص [۱] مالح ایوک بولوپ نرالاقص

 ۷# نسل یا كدنو نالوا نسح نامز ردقو هدیناح هرجا نامداشو

 .ندزلا هیدنف ییک افیح بولو نرللاقص یخد رانا بوروک یرلنامداشو یا بولک
 و هدنزو 3 كتناعل وچ موق یرلقانق كرابطاو جر یدرارکح فسأت وند یدتک

 وا بورودنوق بورق هرلذا یزلنایحوط هدوا اقر امغو هرلنا بولوا هدیلاع یارس

 :یرلنامداشیودلل دم ادیسو اک لب هد رصم بوک مکیدراردبایر ,کلنش كفوو بوط

 اب ردنراب وط ع ثّ وباق اروطب كهسنارف نالوا قارحا هدایرد یخدو یدرولوا

 درارات | هدرلنامداش زورو بش بزد بیتا یلعهنکو ا یرلقاتق تنمرفاکیمما بوراقج

 ولا یسهلمج یدبا رلپوط دما رس نوم تربع نوملقو شقن بیارخو بیاج هک اقح اما
 وط عنصم رب هلیوا هدناتسکنرف دال گردرلعفدم زاجتا رحسهلبوا بونوا یراص یک
 زامرف مظعاردص هحنلوا غراف ندنروس امتود هک یدب نوک یدب هدمب ردشمهلک ود

 ۱5 رلیدنا طدرو طض هسا راو راهکسا رد یه ءدنفا رطا یسهر زج .تب ےک فیوش

 هح نالوا هدنحما كن هعاق هک اب نسهمتک یربخهدژوم كن هیدنق هتل ودرد ندنفرط ل

 یبئوا ر رحت یرایناوا حالس تالا راسو نازخو راهظ و تامزاولو تامهمو

 رب [۳] ندنرک هلقاق رب مدآ رب بودیا طبض یرللکسا وید نسهمتک هفرط رب یک
 ۴ راباتک( :ناوبد بلوف هسارلترضخ هاتلع هاشداپ هدعب .بولوا لاحم.كمتک هیناج
 لوا ررحن راتاداوح هنوک كيهع و رهمانهدژوم و راهمان حتف بولوا رداص رلنامرف

 7 و4 رارسا  بقاو هتسب هتسکش ناکمالاردقلع هدربقح و بوتلوا عورش
 رو وا و رم [4] هدلحم هللااشنا دنا ترشامم ادو لب ییلکش همان حتف رب هیتر رب

 هدف اخ هرج نازخ ناتو

 یراغآ قاجوا كنامع لآ می بولک هر رز یهاشداپ ناود ناباتک هح الوا

 Eo O E نراپم ) یسورغود [۲) مکج : 1
 | یل : طس ها 2117 نده و

 ات 0۱۵ رس ,



 یماعانود حتف هدهبدنق 2 "

 نراماب و مادو یراذاکدو یرلواو یراهاکرخو همیخ بورتک هموزاب نرلتوق راو کا

 بوبهزب یرهش هلاراروزورز ناولا ناولاو هلبا رلاشامت نوک انوکو رالیداضقو قارب
 مدملبو مدلب رلهدنا رانامداش بودا برطو شعو وهلو بعلو زوسو زاس ںک یھ و

 كنه دنق سکه ادخ تمظع هدقدنلوا راهش رزکمررکمود « راهعد مدمتشاو مدتشاو

 . نیماسمتا زع هلم e ee صالخ ندنرلالب شاطو هرم وقو سرتمومغل

 کرایدنا نیم هلوا یرلیارس اپارسو یراراودو رد ههو یرازاب یوسراح هدنحما هعلق _
 هاج كل هلق هحیکل واو یدلوا ناهج كسورع بولوا مرا غاب هییدنق یدک ا ادخ

 راسوناف و هلعشم كيب زو هرک ردقن هدمالسا رک اسع عیب هرزوا یرلراویدو ردا

 زوب هرک هسج و یرامو» لابو یراموم لیو غایو تفزو نارطقو تش رده هدناخ هجو 1

 مکیدلوا ناغا رج هل وا بویلاق ر زسشتا هرزوا یراراود هعلق هسیاراو لیداتق ددع كی

 مایاب ملاپ هرک رقرق كنفوتو بوط قادحاصات ندماشخا بولوا رونرب زون هیبدنق علق
 رادرتفدو اشاب نهرلادبع یساغا یرحیکیو اشاپ دما رادرتفدو مطعاردص نک رولتا

 راقفلا ۳ اهجتک. لوقو اشاپها را ادضیتک و اشاپمهارا كلم [۱] یر زو ماشو داش

 هقارس كيب زو هرک, هڪ هد رللوق دلرا راک نابعا یربعو راناریمریمو ارزو یربعو 2

 ند تقوا بوت رلکنفوت و تاق میل هقح ول اد و رلکشف [۲ |یهفهرط یاس

 غر ندا زاور هدنايسا مکیدلوا قلناشفینتا هنوک رب بودبا ناربط هداوه راهربموق ۱

 [۳]رویط شوحكيب هڪ بوشود هک اپ كاخ مان بولوا قارحا یرالابور دلرایاوه ۱

 راکنشفنازوسشت | هداوه هبت لواات یارک و ر وصت ر هرزوا امر كنمز 8

 راسونافو راموم كيب زو هرک هج یرامابو ماد ككرلنادناخ عیحو [ه] یدلوا نازار
 كنەعلق ىسحابصو و نشور زور ایوک ملظمبش لوا بولوا ناغارح ارادا

 ددع زو ... بولوا نز راملعو راقاحنسو راقاربو هردنالف هرزوا یرلهیاط میم

 تاقواوبوللاح یرلهاخرتهم فرط فرط كرلاولرمو داراناریمریمو كرلارزو هل ندلوف ۱

 رز هدعب بولکح یدحم كنالک تبون رحوا بوللوا اشو اعد هرکصندقدللوا ادا هس ۱

 هرزوا روطسم بیرو هحیک یدب نوک یدب بولتا پوط مليا روو ثكنفوت ۳

 رویطو شوحو :ك [۳] یهفرط : كل [۲] یریزو ماش قباس رادرتفد و : ك ۲ س ۲۱

 ندراکتشف :ك « س [۵] زسدانق :ك ]٤[ [ (م)ردنکم هدیساوا ( رویط شوخ ) زرکه |
 یدرولوا ناز
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 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 ۲ همالس هدراسیو نع هدا الوز [1] ندنسااص بسا هدنسهزورد یبماج راکنح

 | یک ا دید اف اا دز یمرک, لجن ناز لازا قاره
 اخ .یدنفا .۰.. یمنتفم ماشم تنج ماش هطخ ادا بودا كالئات ذومرمم ریقح هنن

 و مظعاردص هعج لا ةالصدعل ردرصاق ناسل هدنفصو هک ردمشعا اعدر هنس ربقح بودا

 نک اس هدا بودنا راونا قرغتسم هللا رزردنارز .یمیظع یارس ر رظاب هن اه هدنجما

 عك زو هرزوا یراراو دورد كنسهعلق هدنق هرزوا لاونم یعودنلوا هیش هدقدلوا
 نوباه ورا دات هدن اه ادا بولوا شاب رضاح حالاسرپ اس a زادیا ثنفوت

 نیز هلملعو غاریو عاحنس ورلهردنالف یر !هءعردق میم بولوا زاد | رکنل هدایرد یور

 یزرف نراهسراروف دلراهعردق میخ بودا راقلزاب نسر رازابناح هدراخبمراح بودا

 لوک سال یخد راناحالم نایتشک نایزاغ هلم بودبا سبلم هللا راکلموک ضایبو راسف
 كنابک بولت | بوط علیا رو كنفو مليا رب هلمج ندرلهعردق ادا ب وک رانو
 هرزوا یراوبد ورد عج كنسهعلق هدناق ادخ تمظع هدنراکدنا هزاغا هکمکح یدجم

 تون جوا«یدح كنابلک [۲]ندزغارب هرکر ب مالسا رک اسع كيزوم نالواهدامآ السرب

 لوق كجوحوک تانغ هل هحنوا هتسسوم هنامسا ج وا هللا هللا یادص و بردلو اهر
 د یرلادص دل رلکنفوت كم زو هرک جوا نا هنر اکتفوت لوق كوسو هنر اکتفوت

 ستا ندلبتف رب هراپوط ذدع زو كم نالوا هرزوا رلرپسو رلهیاط هلم ندلوا نک اس

 بورتک دم رییکت تازغ هج هحنیقع بویلوا یلاخ ندمهرتدردرد نامسا و نیمز هجندا

 هرزو يرد یراهک كرلپوط میمج بولوا نظ یدلوا كاج كاج امس كالفا و كان هلولو ناهج
 یور رلهلک ی كلکک و قارتلراوو یک زوراق و قاراحوا بوکس یک یشوق یطرام
 ۱۳ و2 ,یراهلک لب وط اخ هنیوایق نی هدادآ شرف كرافک كرش هدف قو ههایزد
 ووط رحم رک او ارب رک ا هربص یدرا یر یرب هرک ید هرزوآ لاحو یدزااد

 ندنسهقعاص كنفو و پوط یتح ادخ مکیدلوا یراحرف كنجرب كنفوتو یردنامداش

 رانامداشوب یدشود هنمز بولوا هراب هراب دوک را هدامس 6 نم وک ناغدو

 یراشواح یالا لوق لوق ود نیسنلوا رانامداش بولوارضاح هماشخا هنن بونلوا غ راف

 | نامرف یسربو رلرمع هزمهاشداپ یلاعتقح » مکیدلیا ادن رایدانم بودیا رادیک اتو هنا

 رد ۳ 0 اوندیزد 1 اس یدب نوک یدب کردشلوا رداص هلبوا مظعاردص

 ندروغوارب : ك [۲] ندراتفر : 2 [۱]
0 



 یخی رک هب هعلق هللا یالا كمالسا یودروا

 بوبد نیمآ هلباع زجو ع زفو شاانو هیرک ردلاع ادخ هکمدشا یتهرخ اعد هعاحوو و
 هیدنق نالوا كوللارسح ورب نال یعرکی هللدحا مش هللدخا بویللق مدا دعا دایوف

 تا نعهلمجح ود قدنلوب هدننم رخ رخ یاعد هلو ا ۰4۵ ادا بونل وب" خاص هد هدنحتف

 یهاکرد لوق یرلاعد بودا راینامداشو رورس بو رمو نرازو بودبا انس

 یربنمو یار كنیمماح راکنح وب هدنجا هتفه رب ( ادخ تمکح )نیما هلوا د
 عیجو ریهطت ندرطنیفک هبال ن الو نوفالمهدنناتمز رز بولوا ماع یلفاحم نانذ

 ناسکس ندیناح هلا نواه ءان ود هحیلوا ممر و ریهطت ندنیک رشم تانول هدرلهب

 نواه هدردشاب شلوا قرغتسم هرزردارزو یلرنف نوتلا و یلملع نوتلا هللا هعودق

 اشاپ دا توبکنع یرزو هبناح نالوا یک و اشاب نالبق نادوبق ینوک هعج ادا

 نالو ندنسهملق هییدنق هدلح قاجهلوا تخادنا یکتا ہدننایل هیدناق بولک هل هلبا ام و
 هیانود بونآ بوط هراپ شعلا كم ندلیتف رب وندا كدلك افص هواه ءاتود ندش

 یلتوقرلازض یخد یریتشک نویاه ءامتودو یدمرتد زدردنامسآ و نیمز رایان
 بودنایرانامداش بوط ملنایر و فوت ےلیایر ندهدردشاب و راهعردق یی نو

 بواوا نوک هايس دوک ربا هلبا هايس دوراب بویلروک موکم وک راو دعر نوکلین

 بوط هلیوا بولاق هدنجما دور شتا بوشطوط دیفس یایرد ایوک ندرابوک بوط ی
 ربطست هلبا ل ام كلکو ریرحت هلبا راملقو ریست هل رللد مکیدلوا .یراینامداش كن

 رانامداش هحینبقع یرب یر .هرک یدب ندنراک ان ودو ندهعاق هرزوآ . لاکو
 وشرق اما یدلاق هدنجما شوایسستآ راوردنمس عزم هیبدتق ةعلقو دیفس یایرد

 .ندن رانورددرد بودا اشاغوربس یرلنامداشو رافک نی هخز ود بناخت هدنسادا هب

 رابالاهمالسا رک ابع حیف ندنفرطمظعاردص هدساحیرب ناه یدلاقءهدمجح راد

 یالابورک_هنجا هعلق هدهعج ادتسا هليا مظعا ردص بولوا حالسرب هل مکیدلوا

 ر اک هست هیدنق ندنعاطوا مظعا رزو هدنجحا مالسا یودرا ات مکیدلوا ی

 هرزوا رللو بولوا لام الام نامز هلا لا ارت نهروتک رب و

 :ناښحا رلهقدص هرلنادهاح نایزاغ نارود همالس هدراسیو نعو بولسک هدنیفرط

 .لضاف ) و هد یک بخت نادي دنا مالسا kk جز تققر هو

 تا ۳۵ ی

 ۳ ۰ بس یس«هانتحایس ىلج ایلوا



 تستی ینا اس .یلج ایلوا

 r یداق ۰ ها هوا نابربپ ها دلم 2 ا توجا هباق هاو

  بورک دزو یتمراب تانغ تب ردق وب ا کە دد لع بود رد ا 3 ورم ۳ فی ٩ اش
EE 

۳ 
 2 E 7 ها ا ۳ و ا رد ام دم مداح

 9 e لااًسدق 2 ما را (E ایشو

  eادرک | یانغر 7 هب دنق و ولو و ےل راد اطلس ر نع هلو ادخ ۱

 ال یرلکدنآ ی ::یموق [۲ ] تنجح هدنف رط كل و یی وک هرو ادتا بول و

 ا اذا هدر ع ع يد م قالخ بانح یدلوا ر سیم ه ربقح قاموق وا یناذاحتف 3

 4 چ

 هياح عا نوحبقح لاعتم یادخ نسمایو نیا ه دن | ه ربقج كمکح راب دم

 3 مکیدبا مودروک هدمهمقاو یمن ودوقوا ناذاوب ۳ e اشا فسوب چو دعس و

 م < e ی رد 4# اد درج مدیا س مووو ۱ ناذا هامحلق هدلا ربقح ینکوآ حتف

 le دا ت كا توال ن راذا هرزوا یراوید هم دنف بودا روهظ بولک مأتص یایوو

 با رسم ه ربق>

 ۱ ۳ نالوآ er ۳ هدهتفه رب سو هب هعلق تك من
KORا  

 1 و .ضايب هنن ریقح 2 9 مظعم هللا ت سم نوجا. ماتلع هاشدأب

 ی

 ۳ 7 ا عیب نودا توالت ناذا «مج هد و . ادتا ها ترا

 جو ینمرایدنفا .ز زمکید اسکی وقح و وادی دیش مه هبا ربخ ءاعد بولوا

 2 اجا لضاق مظعم ادرس و يالا نيد .هاشداپ و یییلسم تازع و ناما جام

 ا رخ مد يربن زاها نزاع ا نورضاح ر اسو یناشاپ دم لور وک هنآ اشاب

 ید نم ET 3 اکو و راغ راضج د ددع ك ناسکس سم ی ب بودی دی

 23 (روزسمطقت رل ەچ 1 تی ك ۱۲| نیمجا مریلع هللاةجر 7 ۹1
 پس 1 E وب ) یتورغود ردوا ۲ ( کب )کل و

 ی 3 A gi ار 4 “£ 1۶ ۱

 و ۶ نم ۳ er رب



 یلدا م است كن رلحاتف» تامهم و هعلق

 یرایضعب نراقامراب و قرالو نرللاقص هسوک بولوا نادرک جک رس رک و ا

 راشلانو ناغفو دایرف قرارقج نرازوک ودمدیمروک ینوک و یس قارقوص هنیازوک
 هدنا بودک هنسادا هدناتصا ليم ییا نوا یهدنسهلاقم لاش كنهعلق قارالغا ها ا

 هج یعاحوا یرح کب هله بودا نامرف مظعا ردص دی یراقدلوا تخادا ۰

 طرض نراش ابقاق وسع ج بورک ههعاق نوردیراقاج وا ناهاسیرغو نابحموطونایجهبج

 [8 ندهراقم و یرهنب ma یراوقنانلوا ملت یرااتم یخ ا

 یرللاوحازمکیدلب بورک لجو رکا رلیدنا ضقوذخ الوقلوق نرلتامزاولو تامهمویرارابآ
 بویلوا مقال الصا هکعا ر رحت هدتحابسو اما رولوا باتک دلج مسهلا ر رحت ادارف ادار

 رداکد [۱ ]ر سمو رودقم كجا مقر نرلتاعیاقو یبح ارز یدال وا اق | هلا جر

 هستم هدنتلا هبدنق هعلق فوکآ یحنکیا كسه>ا یذ هام ۱۰۷۷ هنس یلاعت یراب دن

 كتج هداتش و تقص زودوک و هحک تولوا یار زوطوا لتا كد 1 و 3

 یحنشب كرخ الا عير هام كنحرا ۱۰۸۰ هنس راکر 1 بولوا رللاتقو ترخو لادجو

 كروب نص ةنس هنن بودا دعاق خنک شف یمرکی هدرحا بورو هللا هرو هعلق رافک ینوک

 هنادرک رمق بود ارحر كس بودا ملست هعلق قو هع هدنسهرغ كنل والا یذامح

 رشم هللا هددیلع نابزب مدقم ندنحتف هعلق ( ادخ تمکح اما ) مالسلاو رایدتک ۳
 زوطوا هک رولوا حتف نامز هن هعلق هللاتنا مناطاس بودا لاؤس ریقح هدقدلوا

 لسع ی بولو ت 2 حتفل ادعب ردل اد 3 ییا زوطوا میدراقچ مشید یی

 یکی ۱ زوطوا كوب یراقدروم قطن ود هلا نفد هدننای ناطاس لوق لشي بود

 رضاح هدنسهزانج نیملسم تاغ عیج بودا ےلست حور عتقلادعب بوئلوا ےتف هدننآ

 هشفسو نارفعزو ربمعو دوع نکردبا لسع نشرش دسج هدنجا ns دو

 E و دحو نادهاحم یارقف ع بولوا رطعم مامد ند رلهحار تردق بالکو

 هرزوا ینیرش ردص نکردا ل فرش دسج كنهدد ىلع موح نامه نکیا رل 3

 ناقشاع عج بوشود هلوایهاظ یراظفل « روفغمو موحصو لوسغم » هللاطخ یزمرف
 زیهجم هلحعلاع یخدریقح رلیدلاق هدنربح ماع بود هللاناحبس بوروک یطخوب زازا

 ندوجو [۳] كنەددىلع هتسهلمح بولکر انفک ییمنمز بآ نور ج بوروک ناق

 بولوا ی هنیزاع نیملسم تازغ كيب زو بوق هرجا تواتر بویلمراص بوراس
 كلاطلس هدد : ك [۲] ردنکم قلوا ( هبادرك رمق ) [۲] رهب رودقم : ك < س [۷] 3
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 ۳ ات و هی ود « راتسرک هننراسرتم و یدلوزو حلص رابزاغ

 ادع زق سک یه وند رولوا مظع یالب هوب یرای نادهاح نایزاغ هلج هدقدنلوا

 رم رابدرودهداما بورک ندن رلکلرد یردهنراسرتمهن نکشلوا صالخ

 3 ینمرق هنوک هوو ردلاح هو ندرا رفاک نالوا نهر مظعاردص لاحرد قو رفاکرب

 5 ده ر راغم هحاص رک | ردقو [۷] هنسن هدرلنا هدقدنلوا لاؤس ود ردینارب

 دم 8 ملست هزس بوقبج نوکب ندعلق یاجنا كليا هراپ هراپ یزب هسیا زاو

 رد و یساباب املا لزق هزب بودا سومان کما ماست هعلق هللا یعاحنس نهقراع اص مز

 ن ارباب هلا هعردق هراب نواو هدلم كحهرو ا هرس ز یدمش بوما دادما نامز

 یرلکلنش نوطو بوکید وشزاق هزبس نعار اب گم[: هدزب اغ و ابا شردنوک
 /زکیرلاغاو اشاب نحر هرجا هملق هلزسو كدكد قارب ود لمروئملق هزبس هلیغارب كن
 و غرق یدمش زعراقازرا و لاوما هلج مزب هکردلوا یصا رمکیدردنوک هادا وشرق

 و لری ازج كرس نراهغردق اباب دادما هراب نوا نلکو ردشملغی کو هدادا

 وب ا یرلیک ااو نک رولک هدادما هزبس زونه هللا رلنوللق هراب زو ییسولبهرطو"

 یخدزب رایدشود راد هننامل هدنقو بويعا رارق هدنسادا هدیناتصا اغ اغ رنو بولک

 هر ود نسامروا یلرازج زللم کهدوشرق بودا فوخ ندیلرازج [۳] هراب را
 هللا لق هسقوت هلدردنوک ه هر زج وشرق هلحعلا ىلع یک یشاصی یرلتاوعا هلحو یرلاشاب

 همشلعادو بوراو هرم رلرانم شمول زک هسرد ردن یلنش كنفوتو و هللا كرابم هريس

 هو لا ا ةققخ رایدتنا رانی هع ص و یسع ود رد شکیدنا نامداش بودا یراترایز

 13 30 ا بولاق هک لوا هدراسرتم هن تانغ هلح بولا یتحم كربخ سا

 دنوی كنل والایداج هام ۱۰۸۰ هنس

 ۱ rL ERE يلا لا زویتلا كيب ىلا هلمح هدنتقو قلشوق هدهعمج موب

 6 نالوا ءانبلاع ءاشداپ لک و نراحاتفم هل كنیرارابنا تامهم و ناازخ رثاس و

 اراک ناعا هلج یرانادوبقو یلارنج بودیا میلست یراحاتفم هباشاپ دمحا لضاف هییدنق
 راتاوغا و اشاپ نالوا زی رانهر یرلکدردنوک ههر زج وشرق هدنرلکجهدک بوشلادو

 و تبعك راقک هلج بوبقلآ نهر هدهملق یخدنرانادوبق ددعقرق هنیرارر
 ۱ :دزس هطقن راهخسن یکید ] هی راب را :ط (۳1 ی رب دلا [۲] هدرلرب رونیزوک اما : ۲۱ ]
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ERGsیسمنیش اط هدنفر ظ نوک 5 یرگب مو حلص  
ERE تم مس E > 

 لیان ا رزو و تاج وک لمم

 توطمچهملق دیا e ردرهاشداپ نو اقفالخ یس هدایز نور

 یرادایرف هلهج ور هدن راک دتا دایرف و د را ربشط اک ید واچ بوم وق + ا

 نالوا اہ ناک یو نالایش او پاپا تم نوا چ وک

 نراهلک كیبنوب کر ؛ج و نرابوط, دمآ رس ننعنموب پر۔۶3 یی
 ۳ هبداتتصا یش هات قوی تا ید

 [۳] وا راپوط ندرلییا مان [۲] لانوق نک روفر یرلپوط مران ویلق کم

 تار وع تایمز نیق وه 0 جوا نكر یک فرط ,وجرق , بوچوا م

 نشكوارامراب tk هل وا رایدلوا تع ری ات 1 هیت هو #۳

 . eو  Eتاللمحت حر و قرع: .هلبا ۳

 .رازغارابنا بورودلود [ ٤ی راک تاطل وس یصعلاو نلیدزو وه هر رق نکی كامال
  6اک  ors ۰ا یوا ر

 اا نی فا درک هنیاما هدنلتما یش ر فیت لاح وب راي

 هاب ارلهغربق نوش فرخ لیکم هراب نوا ن وک ,یجتتلا ۲۳۳ کی بولوا مه

 نا باک ۾ کا مالسا ع : هدف دلوا وا تخادنا کا

 نهر ا ER یاد ننگر .دادما يدع نوا هل هند, مشروب

 هساط لزق یادما ا کود بت بوت هللا زع ا ت

 كج,
 هرزوا .رلند ناذند بولوا ی.انش ییادص ف افون و تو طار یا

 نهر هل زدم تما بسا نالوا هدنحا هماق مزب هک ا

 فقاو :مالاسا رک. اوو «نل اوج ی هلاح و نیمی هناداومت وقرى

 هی دپ پوذیا ادب ی راش واج , ناجا نچ قاغا قاحوا حس اخ رمضع
 تك او 5 یک

 ورع و ژوژای ر .هدنجما هعلق بولکید یاب یا 1 ل ی

 نک 6 ین و اا سس كاتا 1 SE نور ناو

elنسب یونيوک راک رار و ااا .(م) ردفلوا, ( نرلیک ) ې  
a 



 یمن يج وا

 -۲ ندزع راههلق [ع] ناینات و ۲۳۰ یاس وزو دو قاترطضو LY ۳ و7
 ۳دد«نسالوا aE هجم را ور لغاز کو ۳ e] ا اسو هو را ۲ هزک هماق ر وطق
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 2 بویقوا هحاف هن هززوا لاځاو ود نوسلوا هل وا هنتسوا شاب رافک هله
 تولوا ی رکو لک ا نک یل لماک هرزوا هدام لا از و یک وا

 ۶و رلثآ یدنلوا ضرع همظع اریزو بوئلوا مقر [۵] هعص» و هراتالحس راذاوم
 8 ازت مکیدتسا نام رو [۷] ردم مرکم مظعاردص ل راک تا لوف یخالحو حلص

 ۳ د راو سرود ن ھر بو وف هلساخ زو ک هل یوو هک ناق هحاص

 ا د ر هداز اشاب"نالسرا لما هدقدلوا ییصا نامرف 7 ما ید زمنه

 زرقود ىلا ندم حز نای یرحکب و یرلاغا دلولب قلا ندنعاح وا هاس و اشاپ

 | بورو رلقانق افوتسم هل بورك نهر هجا هعلق اغا ررآ ندقاحوا مرح لصاحخاو

 ۱ e زا مو کر یر < و .بویاوا یژلر دنا 3 تانیمت
 نام رفوا ناذا حتف گه دنق ےک راع و ادا اولو جاق لاد هرژوا هعاط یھی

 7 ا د و اا ی یر لف نماذه لا" یدلوا
 : قلاتروا تولوا عزم لاتف و برخو لادح و ی ندنفرط ها دم هدک درک

 > قولح ها بولوا مطقتم یرلادص و تص دلرلاربموقو كنفو و پوط بولوا لاح
 ا رارک هنیراجرب هج و رله اط ثدنراراوند هماق رارکت بولوا هدتحار و نما

  قوک لیفارسا روص مدا ین هدناصرع نادیم نماسم تاغ عم بواکید رلقا رپ
 ورتسوک شاب ندنراسرتم هرکصندلب نجوا یخد تارغ لج هنراراقح ندرب

 3 ت اک یرزالد دص كرلغملتم تاع بودا ناش ةد یس هل هدي زاۋ

  راید«مءرک هنتلا «ملق رام بولوا قانامل نوک ر ( ادخ تمکجب

 <S ناج -[م] ساره هنا هعلق یرلنویلق هراب قرق بورنک هوزاب نرتتوق راو
 رغ رافک قوح امارایدنا عورش ٩7[ هعامشت نرلباسا هل اراقاقو لادنص بوشانب

 | تاحال بج ا ریدتسا نمرات ما وا

 ورود : ع ااا ا ۱ ۳۲ انشا طا اتسز هاب عور كاف

 ا رکید ۱1۱ :اتشیز 12151 قالا : ب ناال : هل [4] : قاننورود ۰: پ

 2۸ رد و مرکم مظعا ردض ۰: ك ۱۷۱ (م) ردنکع قلوا ( هتبطب ) یسورغود

 e 4 هاوخان هاوخ : ك [۱۰] هغاهشاط :ك ]٩[ شارخ : ط « ك
 ET رپ



 یلاط. كنیفرط هدنسهرک اذم حلص

 رطاخ هد رالصازع راناکزرابوزم راسااپهد کیر الو هلمج و ماش وم دقت 0

 هدنرلکدید « نوسلوا [۱] هرزوا ناملس ناطلس نوناق هدزب مزا هدزس كرس نسا 0

 هزبب نسهعلق [۲] ینشلک كناخ ناملس سیا هلبوا یدما » بویلاق یرارق كرقح نا
 مارا هدن راکدید « نوسلوا هل وا یلج الوانیرفآ » هل هدمکیدید « كدا 0 0

 هتاف را رگ هن هدک دید » کج وملق عض یو لصاحی روا هله » یدتا اشاب ادغ ۱

 ردىا اشاب رو مهار ا بولوا عقاو هداوبق زبح یرانر میخ ار ود

 اشاپ نمرلادبع نولو هلو زمحلص ید مز اما یدع هلوق زکیرایرره زس

 نکا ا ل ښا 5 قآ یک ۍنیډرویب نمد زمشادن و
 هعابوروقو تلساو E كمهنسو داش نسهم ز کمد اھ كز ک ۱

[eارداض كزس نوسروطوا زعرلتما هن مز هدنرهکسا [*] هلزکیزفروک مان  

 دسو [۸] كت ومر و [۷] هسحرقاب و هروودص و یمهعلق ندان مز هد راساح زکه علق لق

 J نل و ِ  [۱۱]عرقو [۱۰] سواحرو واو ه روو [۹] كس حيل و ومالس

 هارو [۱۸] 2 ؟رډ ۲۱۷ ] | رقنشوآ ۱ ]رشو [۱۵] ندارفسا وهفرقو [۱ لا وروتساو

 [rev ابروق و هکم و اقلو [۲۱]هینودوا و هقلروو سلردو [ ۲۰ ] ودالروقو [۱۹] « :

 نامروا هرق و [۲۶] حوقلع و [۲۳] هنوله و قولورو هبنج و كاحاوو هح ادسوق و
 و دنعاحینس كس یهو هدنعاحنسهقرقو هدنعاحنس ۲۲۹۱ هحارو هدنعاحنس ا کم

 زو هله هدرتفد یئلرادرتفد ی.الو هنس وب ناسا و هد زم رلهعلق هراب تلا شب 33 ۱

 نسالوا گه قالع الصا ءدناتسداورخ تیالو یهدندودح ك زم رلهعلق هراب در ودناس 1

 ابرو قوبولق و روبموق و [۲۷] هووک هدنعاحنس كسرهو زرءهدبا رامع هل یون

 [(م رولب هنوقوا ( سیاک ) یسهخسن س] سلق :ك [۲] هرزوا لوق نایاسناطلس ۳1

 2ك [5] هغابروق : ط . هغانوروف :2 [۵] كيە : ط .. كنهتبس 3 ب كا

 A 2 د وا مو جک كسوهز : ب [۸] هبجرفاب : ۷7 کیر فر ۱

 < 2 ۲۱ ۲] مدق : ط . نیرف :ك [۱۱] م واجروو : 4 شواچ رووا : ب ۰ 1

 نیرارقسا :. 2 [۱۰۱ اجعوروتسا : ط 2 141 ننک : ط 3« س ۲۱۳۱

 هچن بقار : ك [۱۹] ماو :. ء ب [۱۸] دارفنیف : ك « پ[۱۷], نق

 . هکو له. : ك [۲۳] انروق : ك[ ۲۱ ] هبن وروآ : ب:[۲۱] نسردو ۱: )شو 1 ك۰ 1

 هسجناو : ط . هیجار : ك [۲۹] ساک: ك ۱۲۵1 ب ونهکع :. ك. مەل: ب۴
 : وو ك« س ۷1
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 یسهمانتحایس یلج ایلوا

 ۳بدا اجر هو رافک نوملم اما یدلوا نامداشو رورس رب هدنجنآ مالسا رکاسع
 ايشا هدزع رانالوا هدراکرس مزا هدکدید ردکنج زمکنج هن [۱] هحنقج ندعلق زب ات

 ۰ . لادجو كنج مظع هصزور هن بورو تصخر هرفاک بود نوسلوا هوا بویموق

 , یراقاریب هر و ضاس هرزوا یرلهیاط هعاق [۲] هدناب رب بولوا لاتق و برح و
 ۱۰ امر هب هدامقخ تور همرمشط و هرجا راناماسسم و رارفاک [۳) هدا

 هوب بولاق هد ربح م یتلخ ماع هلمح هدالوا دپش مدآ ردق و بول وا توس 8

 مهار | ثالمو یدا راردنا هظلع موتش هاشاپ مهاربا ۱ ود ردحالصو حلص

 أ حلص و تح یدراردىا رلاعد رخ هادنیتک راقنلاوذو هاشاب نجرلادبع و

 و اغافسوب نالوا یساغا یدک ندرس بوقیج ندنغلیشاب رتهم یحیلاج كمظعاردص
 ر مکیدلاق زا بولوا دیش رج هلج هدنسهرا حلص و رایزاغ هد زک ددع كيب

 ولحاص رلناق ك هع و بولتا رامغل زو هڪ ندنیفرط نکیا هلو هنب هلوا مظع ۱
 بودا هلا ررافک اشاب مهار ا نرو رو اب بف نوک انوک هدرارداح هصزور هنو

 Ex هنرلزوس كرافک اشا مهاربا هاک بولوا رالادجو كنجو اغوغ ا

 لقعكل هک الصا هرلهلماعم ]٤[ هرکر تش هنوکوب بویلوا لئاق هنیزوس كناشاپ مهاربا

 :درلشلاق هدنربح ماع بومروک حلص هلو رامدا شلوا رمعم هنس زو و بویمرا

 اک کیا هدرلهرواشم [ ۵] هدنفرط شک اشک هتفه رب لماک هرزوا لاحو مالک هعالخ

 رس » کرایدنا اجر هنوک و هدنراهرواشم رافک هن نوک رب بولوا رامیظع دربن نوک
 لاح هلعالوا قارحا یدما راوزم هسنک ]٩[ نویعرا ر مز هرجا یسهطلع لوبمالسا

 رلکیدنو مز نالوا هدزکنادنز هكزس و هدا رام العا ندنکلوا ینا رورود لطعم

 ۲ یدب یعرکی مزب » اشاپ نمحرلادبع ناه هدنرکدید « كرو هل مز زعرلرپسا نابتسرخ
 ۲ بویلاق یلاحم هقطن كرافک هدکدید « كرو هز یزع راربسا نالوا هدزس ور ندلس

 هدزکیرلهاکسا هل كزساما لهرو نسور ندلبیرکی كنراریساناملسم هزبس هدز هلون»
 اشداپ زعزویلاب مزو نسروطوا یک یکلوا نمرازولوجنوقو زولوصنوقو زع رازویلاب مز
 : .هدزکیراکسا و نسروطوا هدهلمکسا هدا تسوا كنسزولاب هسنارف هدنناود مالسا

 هی په هدرلهخسا (۳۰۲) ( نیکد هبهجنیقبج ) نید هجنتچ : ك . هجنیمقچ : ط1
 ۱۳ رب اااه و شوخ : 3 1٤1 (م) ردبسانم اهد یسلوا ( هدناپ رب ) هدهسیا
 ¢ E 1 E : ب . تویغرا : ط .نونغرا : ك [1] [ (م) ردیسانم اهد یلوا ( نیفرط و ) ]



 نیسلیک كانغ ابو و تهیه 0

 یداموق هرزج [۱) كسکلا و هدنفارطا هدقدلا یات ماس ناطاس ندزکلآ 3

 « ردقو زملاحا قاموق هدزبس ی راهر زج ههولرپساو [۲] یدوسر ةو :یهدوسر
 كنرلادا هقوح ز امت هلااتنا ۳ رب » ردیا اشاپ مهار 91 رادرتفد هک
 نوسلوا هلوا » اشاب ادختتک مهارا فتا وا هحینقلاق بوند « زرددنا حق یخ نا

 جرلادنع یساقا یرحیکب هد لول وا دوم Eh هسوسارفو هقنولرپساو هد

 ۳ جوأو کرولوا حلص هنوک ه وای » ریشا اغا راقفلاوذ یس ادختک لر

 هد E کیا[ هدتنراف كسر ر دک یر و و

 «الوا شاملا (۵) یمشو یدنآ ًاطل هلوآ لا ندا روغ غ درک 9 9
 هراپ چوا لوا ردهدنب یزوس كود یو » ردبا اشاپ مهار ا راۋا دن ۱

 نامداشبو 1 ها وه ن رلاهاش ندرزورش رافک ها نا هدک دید ۰ نسلاقدزفاک 1

 رافک هرکص ندزوس و رلیدلوا [4] نتغ تولاق نامرات قلخ واش

 هد راکديد « نوسلوا لوق هسا راو تک ایشو هل یخد ا ندنرکدنا

 هلم کل جاخ مر هرجا یسایرد یو رصم» اشاب نراذع یساغا یرج

 هو RT ی هدک دید [۷] « رانوساوا ناما و نما یاس

 مز یراهلک بوراو هتسولبارط برذمو هنسولبهرط ماشو "هماشو ءرصم رلنآ نوسلوا
 هروامایاو ندنتنالو هیئام » اشاپ مارا كلم نام و « نوشلوا هد

 لات و لا هج [۹] ند م 9 د 0

 ر عشا ( ۳ نا E 0 ۹ عج نم
 رک اب 13

 بود ( ماکحاادیس حلصلاو ب ر
 بولیکید ی رلفارب ضا هرو هدنسهعل را تئاوح كن هعلق هلا حالصو حل

 اهد هکرولتهنوقوا ( كيميلبا ےس افااا ) مدیا ر هطقن ی هل 7

 CE وا 3 [ ع ] هربب : ط « ك« س (۳) یسوبهورق : ك [۲۱ [ (م) ردبسات

 هدافا د ۲۷] (م) زدیللوا ( یعغ] یسورغوف [11 سم اما ۲ ه]ا ( هدنرق ] هدنرو

 نیما :دزنکد یقآ هاچ یرانک نیل عا و نژتلوا ناناو نما لوس دلار تن

 ند زکیراهلا ۶ ك ٩۱[ مرت لوا : ۱۸1 رلئولک رانوستک ماش"
 بس 6 ۷ تن



 ۳ ۱ ۲ رسا فرو هه رسا و مدوس لوا هدمب نزلا هزم وزا ٹوک نهملق
 [۳۲] تشاو روطق و هینوانک و و فر کو ا ] ایرنا ورا رک ف

 درو رو یا نه ز ی حتف یلاعت هللا صاب ید نرلهعلق_ هزداح و كا

 كرس زر.دا قالاو مخ ه همالاسا تیالو ید نرهش كىدەو نالوا كىا

 r رس ردقون رک قالغ هدننامل و [۳] هدن سهل هدوص ید راقاروط مز

 ۱ . بوئسا قاروط نوجا تعارز [ع] هددوس ود مرز بودا ر منع
 ۱ 19 & هللااتشنا هسحو [ة| ندر و an نداروش كتقلاق د زرهدآ حر

IEرافک هج ناه هح و وق اشاب مهارا یرارفاکو هد « زاو كتر وپ و  

 ۱ نوسلوا هلوا زکسیارتسا هع یحالصو حلص بورس هر نرلزو بوند عاطاس ناما
 ا رادع یم ماغا یرجیکیو اشاپ مازا كلم رادرتفد هدنرلکودنا اجر بورا ولی ود

 ۱ ۲ ولوا هدنف رط :انغتسا جوا بوق هالاب وراقوب نرلکو اغا راققلاوذ نداد لوقو اما

 1 رک امرکو رلنوسزوب یرارداح بت ردلاحم ثكءا حلص لو هلاراقک نوملمو » راپدتا

 ۱ راشاپ بوزوب یرارداح چاقر هها رکلا عمو هظحالم تل | هدن راک د « نوسلوا راشیورو

 . كرلارزو هلج بوک ندنرلشاب یرالقع كلرافک ناه هدنراقدلوا ییلکش ردک بوقلاق
 ۲ رایدرود ههرواشمو رایدروق یرارداج هنيو رایدهلبا رلاجر هنوکیزو بوشود هنیراقای
 4 ج الف ضهقالع الصا هدعلق اطلس ددم » رلیدا ترشابم هرازوس هحیلرادمو

 ۱ ٩ د هر زج هز رلادا ددعچ وا رول مو دبا ملسل ههاشداب هاب | یسهسزخو هب اخ هج

 .ضهقالع هلي هدنرانامل كرلەر زج ددع چوا لواو مهیمتسا قار وط لبم ]٩[ رشبلا

 ۱ 38 نم هب بوعا رب زنا ںو شان راک مدد لز هتناهل هدوس قح نسالوا

 هملق هبنلح 6نوسلوا رس هام .ییسناطلس ربشع كرلقلاب زمغیدالوا هدناملو نوسلوا

 + هاشداپ اقتعرب , نامع لا تودبا فطل اما. نوسلوا یلام یرلمالقا كنم رالوق

 نوسلوا مز راقجادا هراپ چوا روک دمو ردنقارعو نیمرح هاشداپ باذج مج

 ی ۳ سربفوش رلنوعلمهربب » ردنا اشاب نم رلادبع ناه هح د « نوسلواذلزبس یسادعام

 ۲ 1۷ : ۵ :: ى ۲۳۷ 000 تكفا حلما (فیدتتسا) ردزسهطقن] انها. ۷آ
 ید مب ۱) هدیزفو ۱٩1 ندارو 23[ ۴ هیددوص : دا [4] هدمهفلق : ك [۳] تلیسا :ط

 (م ردورغود ۷ ( رغیتلا ) یهدارو هکم ردا ن ۳ یدعمع
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 هرک اذم كلبا نوجا حلص

 هب دن هما حلص یار اشا سا مالک حتفرد

 زرتسا ربخو باوج یفاش ر ندزس ورکندمش » یدتا اشاپ مهارا رطاوا ادا

 هنیرزوا هعلق وو زکیدردک بولک هنیرانک وص ىجا هللا راّتاقوت زس ور ندهتفه نوا !

 هدک دید « كدلک هغامشراب رلیدتا یخد رلنا « زکیدک د یغارب ناما ضای نوما

 «كر ورخ ورغود [۱] هج وار ر ناه هند زکیدلک هعاشراب هن وک هن » یدتا اشاپمهارا

 هدرللوا یهللاو » ( راکهلبح رامک ناک ها نایرد ) ابدی دکن

 نوسلوا كزس یرافرط هیناح یسهتوا ندنعاد [۲] شامط بورهدنوک زمیملا رب هزیس
 بووق یزمیا هم نک كدشمد نوسلوا مز یرلفرط هیدنق یر ندنعاد جوش 0 3

iاجر ندزس اما لمرو هزبس ُهیدنق یدمش اما ردسوبحم زمیطا هرجا رک هعلق ا  

 نیماقو انلادنامو [ا ]هس رو هتنرامو هرداضو [ه]هدىلساو [ع)مدکیتهس کردلوامانعو ۱

 بوروطوا زکیرلنیما ا رر ندنفرط یرزو هنسو كزس هدزهرهعاق ناما
 OS هد ز کیر هلک رد یی یخد كرسراردنآ لصحلام وروت 3 ۱

esلصاماو ریمزاو [۷] هیئالاو نوردنکساو بلحو یسولبارطماشو تور و هدیصو  

 [۸]رارروطوا زم راهدازک وزولصنوقو زویلابرر مز. نوجا قلتسود هد زکیراهلکسا عج

 ۱۹1 هام ر هد رق نامو نوسروطوا ز کیو هدنشا یسهعلق هبدنق و ید م

 هدوص مر ؟ردلوا ید نصاجر رب و رلنوسلوا نک اس یرلتاقحاولو تاعپاو ةلزمکپ

 یخد یفارطاو ردقوب یر كجهدبا تعارزرب الصا ردهدر قلشاط هز زج و نمهملق

 هلوا ید ر و و نعادا [۱۰7 هقفولرپصاو ردرلرب لصاحق

 ساعت ندضس ردرلرب لصاح و ناک یخد یوا ردقو ر و كج هدیآ تعارز

 رشالاهدرلر وشرق هرلنا ندنسادا دیک هزعرلادا هراب مچ چ وا نمکیدتا 5ا کردلوا ۱

 زب ها اک .ند گلم ود انا ارز ۳ راقا ر وط یاهو الی 3و

 یدتا (راوا یاشاپ مهار ا باوج) رلیدلوا شاب شوماخ بود « ردو نعام و نو

 زب هللااشنا زربمشمقج هکعا ریخأت و قوع بویمرو ةعلقا زبس هنن مکیدلوا ی

 دکب )یدکی تس: ریا كنب [۳1:سامط:«س.[۲] هجواربرب .:ط ۱۱۱ 8
 د 3 [۸1 (:هئالع ) هبئالا : ا هجر : 2 131 هدنکسا : ب . هدیکسا : دو

 هس وارق : 4 [۱۱] هقن و رصا : الغ ۲ راءروطوآ
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 یسهمانتحایس ىلج ابلوا

  مدهنم كنهملق حاصلالع كدروك یا یدلوا ینوک یجندرود هک ۲ یدراردک بولک
 ۴ هدنرلکدکد قارب كوب مظع ر هدنفرط یلوق مظعا ردص هدننرو هياط لزق نیلوا

  بوقیجرلنادوق مشتح یلاقاش هرق و لشاب یالب ددع نوا ندنجگا هملق هنغاجوا یرجیکی
 ۱ یسیفابیوق رفن رب ةرفکمان توبانب یشاب ناجرت یخد ران | بولوا ربخ همظعا ریزو
 . ردصندکلک اشاپ مهارا رغاوایسلاو باح و اشاپ نالق ردیدتک هباشاپ نادوبق هلا
 ۱ یرلیارساغا راقفلاوذ یسادخیتک لوق هل ااشاپ نجرلادعیساغا یرجیکی بولک هنلوقمظعا

 ۱ هصزور بوردنوق هدنا بوروق عملم رتچ رب نوجا راهرفک هدنادیم یهدنسانروا
 ۱ نح یدرارب یک رلکپوک جا بونشاط یرکس كسم ماعط [۱] ینابتم ددع رشتا
 ۱  توباضواهلاپسا یجاقرب هني یرامامط نیربمعم و كسم هلو رازافک شمقچ ندقلجآ

 ۰ هرکص ندتفایض نوک چوا راهرفک وب رایدتک ههعلق  ولوا هتسخ هللا هدعم داسفا

 1 یشابیجیغزو اغاراقفلا وذیمادختک لوقو اشابنمجرلادعو اشابنالق و اشابمیهاربا راوی ا

 . روما هو بونلوا نیم رلاغا رر ندنرلاغا قاجوا یه و یرلاغا نایهاس هلمجو اغادمح ا

 ِ رلنسلاتروشم رامدآ شلو هدراتاح وتفه وشمروک شيا رابتخاو نسم هدومزآ راکو هدد

 _ ریلاوبا بلح یلاو راءرفک ناقیچ هحاص هلجو رامدآ هلج بونلوا دک اتو هینت بوید
 هلروک .تحلصم ر, راخ ندننسحا ریدنو یأر كن تونلوا ماست هباشاپ مهاربا

 ۱ و. هدننرق رطصنم یلقاشوق [۲] هدنلباقتم هملق یخد اشاپ مهار | یدنلوا نامرف ود

  سلطا رز ردنارز هل مکیدروق یسهمیخ هرواشم رب اشا مهارت ا هدر ظوفح ندبوط

  .یاملس هدر ارس ایوک مکیدروق عملم رتح نوملقو شقت رب ها فایرزو بیشو اسدو
 ۱ راقفلاوذیسادختک لوقو اشاپمهاربا رادرتفدو اشاپ نجرلادبع یساغا یرحیکیو یدبا

 ۱ 1 شقنم یخد راتاوعا رئاس بوروق رلهاکرخو همخو راهاکراب هنوک هج یخد ران غا
 ۱ ادا هدقدلوا ترشابم کما هرواشم هلبا رارافک نوروق راهکر ج ایز نوک انوک

 1 3 ر هلا رایناتم و رلیروقغف ددع زوو راو شوموک ددع زوب اشا مهار ربا |

 ۱ ۱ هایهداونالساکلب بوی مامط كس یتاندتق بوت هدنتلا هدق کردشعا مظع تفایض

 ۱ زعاما بویلعاب هسرلنادرک نرلهعرقم ناما رر هرافک هل ماعطلادعب ردشماهلوا لوانت

 ۱ یدلر و ناما كۇك اهجنووت بولند کیک شوخو زنکیدلک اقص ۹

 دلا + تی نو )6 ]

O 



 ر ہو س وه در 9 بس ساک

 یتعحاسص نوا هرو كنمشد ا س

 ر لما [۱] رطف «رق هد لوق مظعا ردض ( موق زداق تمکح ) ۳۹ لاوش

 كنلاعهق یرظکدنا تروقم دراتعالم نورول ده و هڪ هلا کک هزم وط مظع گر

 نالوا هدهرواشم بولوا مدنم ےظع ق لوا دبا تباصا یسلک پ N رنک لا

 لاثم امردصاب صاي ما ت سم ارو لوک هک یرلعا یاب داش جوا شمع 2 93 اب

 ر كل ەد هرجا هعاق بولوا I تقق چاق و بولاق پولی دضا ۱

 بودا عح هنشاب یراناهر مج e بولوا عقاو البواوو عزت دو و
 راند ناه مددک هزغراید زکر ره ند | لهرو هلا هرو 4۵ رو ۰: ناھ ةعلق ددم هرب

 ا زو ردیامز رده لدر یسع و هوت مهد لال ایا ناما هرز ۱

 سا هلو شک ایر چاق ر هفیاقر نا لوا نامه هدک دید هزدتتمنا نهانا م 4

 فاک ر هدر هقرالا نزن نوط + ندراکوا زرا رف نالوا هدایود با

 ماللسا یاهو اب اما رلیدشانای بوزاو هنشاب وص یحا بوکید راقارب ضای اب

 بویمردخآ زو رب کر جرار رایو یک . هربن | نننفرط

 نشو ۳ الب ی 4 0 راوافک جاق 3 ی ناه ۰ 9 كاذج

 نوک وا نوا ان دارنا لب ا یخ د: كيم هتسا.یایشزاب ا زا رتن | د
 ه رحم اتس وب هاخ دام هدن رلکدب دز را 1 هرو هرو ی رل رفاک هلا جلف هملق و بود" شورو

 كناناذم نمس یسادختک كناغا یدبع یساغا یرحیکی رلیحناتسو رکم بورو رالام هج

 یلاوخا بورا و همظعا ردص یخد اغا بولک ءنساغا یرحیکی راف | ییا .یرایجناتسب

meكورك كراو هزلاغا دما قالوق هرق و یشاب وص و یا شواح مظعا ردص نیو  

 ا رز نر فک مالک زا یھ رلزو ادب وادی رفاک ر ونو راد رارفاک وش

 كربق كروو یرلرف<وش هرب هر و نربخ كنرکدنا تغر هحلص 4 ؛لرافک هود بحاص

 بولک هرافک. هنب ربخ و وید زرلا هلشیورو [۳] نوک و ٌةعلق زب ییاعت هلاءاشنا كووق

 یقیاق لوا هنب حابصلایع رایدتک هنیراهعلق ورک رساخ و ئاخ و لاحم یب و بای ر هک

 هتل | هعلق جوک ۷ تولوا ناک ید قیاق ر هریص یدرا نکر لک هاب ضا

 وصیحا هدر ینود هن یسیر بولو و قیاقر هدا اشاپ یلو نالوا یلفاحم كنا ب .بوراو

 رساخوبثاخ رافک هرزوا لاح وب نوک چوا لماک لصالا رايد وق هتم بوشنای هتر
 نوک رب : كش «ب[۳] یرالغا یت : ك (۲] رطاف را 3: 0

torبس  



 یم همانتحابس یل الرا

 .مراقو ااغ یعرکن زوو .نارمرم تم ویو

 .یدلشاب هفلاح زونه رابه رایرح کنج نوک انوک هلا م لیزو ازوسو ربشو

 و نی میام راق هدرجما اما یدزاملاج ر 0 هدلوق رب الصا امدقم

 انک دن را رب سا نهو بوت ناو نوتراو

 رای رح كنج مز یدلوا ز زعا ںاینامدا بش بویلاح نرلورو نایرطول ردقلوا رابره
 ۱ ا ردررقمكعا شیورو هلباموڅ ءرافک ورکندمش کر مالسا نکس چا ا

 »و زرو .دایز یرلءنهاق توقا بولوا لصاح رلنامداشو رو رس هرجا نیملسم دونح وید

 اک اک ؟هد بویلیا ادن رالاللد هدنجما مالسا ر e عیج هدرانوک ویو یدلوا

 ۱۳ Sat زکمولعم ردشیورو نساک هسروعوا لس ند فنا تلیهاس و تماعز

 ان هل - وند ردلکد شیورو یکم و الی اس کک نود, رلذیماتم تازغ ادخ تمظع هند

 ۱ راکتمدخر کد مکیدلوا اد رایداشو ح رفهدنجا یر کما لیاتوزوک+ لکو ادن مظع

 . ۰ هدنفرط كاك ۳۷ عامل زای یدک ندرش یسه بولاق رلابرقاو شادنرقو لوغواو

 یخدو نابدنلوا رر شاب رضاخ واتکی بیّزغ حالس رب هدع تب کیا نوا هدتفه رب

 ونلوا دم کز هوا دمای نانه نایزاغ و نارد هو نک ندنلوقمظعا رز و

 افرف هناغا ادختك لصف و هاغا فشون یشاب یحهبج تولوا هدامآ حالش را ید ر ا

 زتفد هجن رال وق ی و کچ یدک ناو ددع تن یبا زوطوا رک و بولوا الم

 نسو نرخ الس اتو رز و نشوج و هج تامزاول و تامهم و هرزوا یهاشداپ

 رای نوک و سشیورو بولوآ شاب رشاح و حلسم را اکی بیر هل هدکدلر و لامرف

 ولوو او نوک كننرکی نامع لا رافک نالوا هدءلق .نورد نک 1۹ رلدقرتم ود

 ور عاد ١ بور a RES x8 زشت PE ندا

 ورو نوک رب هتلآ بول سا ها راين رحت كنج زونه بوین راهباط 1
 ته ا هعلق هدتلا بورق هلز ایا .دالوا يسهل پودا

 واشمیزلنوعلم نالوا هدراکر راس و یر لاج یر دویق ج ود 1 هدا اراد

E 



 یسریدشیک د رب كنودروا
 تم یخ بسا
 تست سس

 هدنجما رکسع بوئلوا لتق هدنام و یخد رله هجا بوللوآ لف ید اک نسع ٩
 کا 1 هدلوا رایناطاس كنج هب بولوا عطقنم نایغطو ناصع ترتف یک و

 ندرامغلو راشاطو هربموقو كنفوتو پوط زمنیدن | امدقمو ردلکد نکم یریعق
 هنسویداوا زانردحا زوک اعطقو الصا هرافک زودنوک هحک بوتا ةدايز تاق ردرود [

 مظعاردص نامرف ود رانستاچ وک هتتلا هملقمالسا یودروا کهدینشا ندنسادتا ۸۰ ٤

 تکمهدنتل | هعلق و راناداخ كم ردق وو ناکد كيب ردق و ینا وا رداص

 زوک همالسا رکسع [۲] بورودق رارکت هحیک یدب نر تر رافک : نوعلم هجری | ۱

 لباق یربرحت هلبا هجو رب مکیدروا راهربموق و تاقشم و راپوط هلبوا بویمردچآ 1
 4جو كنافانصا فرح لها عی و كمالسا رک اتع میج ندنغیدا ۲ یرامتل اما راک |

 كنسرلوا بویلک هنیرانیع یرلقدن ا هربموقو بوط هبنم وب كرافك كنسراحاص نادناخ ۲

 ضوح و رلادوا ددعتم نوک انوکو بود انبرارپس لاثم جوجأیدس هنیرکوا تیرا 0

 هدیآ رب نوحیقح ادخ بونولوا اشنا ترام هنوک هاو رلخطمو رلماحو راناورداشو ر
 نکیا ناشیر و هدنک ار مالسارک اسع هلج زافلوا ریست کیدنلوا انب مظع رهث یی 7 6
 اما یدلوا رولوا یدامم كنج رابره بولوا رانامداشو رورس مظع بولک هربرب هل 1
 یرارکسع لوق ریه ندنرافوخ راشاط و اربموقو یمغل كرافک مالسا رک ابع امدقم ۲

 اراک رای >مداتا و اما یدراشعا ثکم هدرلر هدیعب هام ت ر ندهعلق ً

 لاح و بولوا عت ج اود مدآ بولک هری ر تازغ هلح هلبا قالوا یلزت هدیشیه ۴ ۱

 [۳] هدانوا مظع كنج هیمزور هلا رافک هنس هرزوا ا

 قدم كس رفص ۱۰۸۰ هنس لوح راکدرور د2

 ادخ دح یرللو ناحیص ندلوق ددعییا نوا بونلوا حتف یخد یسهعلق راود یی 1

 لباقم هراود کی یدنلوا تکم هد | بوراو هنکوا كنسراواسارش یراوند كهعلق ی

 ا انا دوم یسادختک مظعا رد یمظع اط دننام ی دنوامد وک د ا 6
 [٤]بوبملیجا یرلکلد لاغزام یخداما بوق راپوط زع لابهراپ ییانوا هنتسوا بودا "

 بولوا حالس رب یراناکس هلج و یناعباوت مظعا رزو عج بورود شاب رضا ق

 یدبولوا رداص و رادرس نامرف هدرللحم وو رایدرک هسيرتم هدنفارطا هياط لوا ا

 بوباجآ : ب [4] نکرولوا : ك [۳] بورودوق : ك [۲] هدانلوا : لا 1"
E ۵ E 



 یسهمانت حاس یلح ایل وا

 E هل رکسع كرون مکی كحمروک ندعلق رافک یرللالمرت لاح و ردرالکد یر

  هرمشط ندقلجا رادک ته و نرو ردلا كيلو هدایود کاو هدورق

 1 ۱ هدراخطمبوتاید هرابلات هدنجما مالسایودروا هرشط بویمرود ندنفوخ جلق و بوحاق

 ر راد رفک نالوا هدادرارقهدن رلسیرتمو یدرولوا ف رشم هلا مالسا فرش یس وداتمدخ

 ۲ باک مشبو كک !شایو صاخ بویتسا ثک اود «یعر کز »ه راب زاغمزب

 هسیا هدنفرط كلکهوا یخدو یدرلیدلوا لاوحالابرطضم رافک هرم و ا یدراررو

 هتسراتل | كنراود هعلقا بولوا رفظمو روصنم زمر ام ترصن رکاسع مز هنوکندنوک

 ا تودنا راشیورو نون انوک و "بو ۲ رامقل یرادقم زوید بورک

 شاب و ناج یخد یا ر بولوا رصم هنمدانع دياب دینع رافک اما رایدلوا زاموق یرایک
 ۱ یکلیدردا تک رح هرزوا لز هدشرره هب اما یدرذبا كنج بودبا لطاب تربغ هلبا

 ۲ ناهمکیدبا و یرلالاق ندظض لرکسع یدرلبدلاق ندالوا طیروطیض مالسا رک اع مز
 دف و بورود هدیزم لچوا رلک نلبزای هرس كنادخما لهدا شیورو هیعاقوت

 حق بورک هنجاهماقبولوا حلق لاد ناه ردشمروک کنینیدارق ناملسم تارغ كيزو

 ودا راشیورو هرک چاقرب رانوسلوا صالخ ندعلا باذع هللادابع هلمح بولوا حوتفو
 لف ندزع رلزغآ زع راشواح و زم رلاغا هدقدل | راادوشاب كم ردق وب بورک هنجا هعلق

 ورود راءدردن ودهورک یزحرلیرایزاغ هل بویموق کا شورو بوروا یز هللا
 .ددع كيب چوا هلج هب نک ر ید لکد لس وک و فک خنک

 زکیرو[۱] زع رلادتسا هز زرکح ینانعو غرو زب کب ا بودا ولع یرلیدکت ن ندرس

 هنعءاح وایرحیکی ردمر زو ناه هدقدلوا مظع یارک تیعحر ود مهرود [۲ ]هج

 نلک یرلیا چاق رب كنرایدک ندرس هاس بوتاحالس نایرحیکی نایزاغ هل بوردنوک
 یثاب داسف بودا [4] صلخت یرارف یرلیربع هدنرلکدنا هجاب هلک [۳] ی.راهجایقشع
 ا هساح ود دبا لزع دابقن بولوا ققح ینیدلوا ادختک یراص ی.ادختک رلیهاس
 ۱1۵1 لو" ياك اا لکو یدنلوا لتق بودک مدا هحشقع هدقدنلوا

 نوچ اكنج هکر دنکم قلوا ( زعرلایشا ) یسورغود روبامهیقایطقف ردهلیود هدهخسن ىه 1

 ۱۳ یا ره راجا لوا .ردهرتاسو حالس نرو
 141 ینرلایقسهع : ط . ینرلایقشا دل [۳] هکنج : دل « س [۲] (م) شمرازونولو فیفخ
 ۳ لزن ك [۰] (م) ردیلوا ( سلخم ) هلیحتف كميءیسورغود

 ی



 7 ا

 و نویلق يامر نو هلرلخرجو یلجنراص وص تایح با و یاد ددع,

 یطاطلوس .ددعكي ییا و یسهتسزخ و هک كيچوا هاو ڊا

 یحاصهرواشم نورو ط ددع تلا یک مین و نوجا هرواشم هدقدباب ی ۳

 هلو هدءرف یدبا یعظعا | یراو كابراید هسنارف ی یه کیا را

 نورد رلهنخ ر هلو و فسا 9 الا ماقتا ندک ر یراب ۳۳ 1

 اد توفلعا یتدم روال باس و یا ارگ ق هرکصندنوپ ق
 اکر اذا یتح ) هجنساوجف عطاق صن ادخ دم اما یدراردبا راراز و مآ را

 کیه ارش با ا( ایی دا ایسا قرفتلاتقرخا لق ,اهقرج ۶

 هدب را راکدبرافک بولوا باقرغ ,یرارافک هل و 2 و

 بل ی رافک هح .بولوا لدنم هرارف یرارارق

e,1 هللا یادص 7 ندا .دب ا ترصن او مر هدر  

 بو ود 4 اط يدر انملترج ا ي لوقا دوق فرط

 ا هحوق ند و ك راوند ی فو
 رف شمع و هلک زو کیا بولوا یراقلق | زو مطع سانلا المیلع بودیا نا

 ,غلبام الا هرلن ازاب ریس هل تورتک هفسآ ردص روصح هایعو وام یرارفاک ما

 موقلا ىلع ان رصناف ) هدهرن وه روس هل | لاب ص ولخ بول وا» منو نا راو

 .كرارق خزود راكان راخ و ماسک" اب راکد رافک هلال | ام تققح تقيقج

 .نډزجابولوا ۳۵ 5 روده ندلکو کن اجو .یدلد نورد ندن رلیلق یراکدلپا

 زن مک روح یدلشاب هعامقح ا نادوبق ربلد هو ر ورک هدایت ا

 الو وج ا تو بنایی نا .E باتف | و هاش
 ۳ ما

eزا یورغود ۱ ۵ ۳ ا ملت و ا  
 0 ک ۲ قازادنا ر مت ) یتقیقح . :رذیاوا ) قازامنا

 ِ ۱ اس و شم
 ۲۹ یس هانا یلح الو



 یسهمانتحایس یلج ایلوا

 ۲ بر "راک هنسهنزخ دوران وا یلاعت هللا اب بودا تباضا هک ییدودن وک هدد ىلع

 ۳ ع هلزاز رب هدنفرط هرق یر بولک هشورخو شوج هرک رب دیفس یایرد هلل ةمظعلا
 سا تباصا لوا [۲۷] یلولغ نادوق ا يارا غاد نالوا هدایرد لاحود بواوا

 ۱ لا رافک يمس نالوا هدنجا ار تو اظ ناژوپم نار ندا ابد

 ى یخ كنك بوجوا اوه و یک [] یتساز و یحاغود بولوا لقنم نار هاوه یک
 ۰ رم ` ردنا رلطات سم طاطل وس هل لماک ددع تم ییا نالوا هدنحا و یللاق و یثاب و

 8 ٤ ] هرادنام بوشود هایرد یک و هن 85 تیولوا نایر هلا دورع شت او تولوا تسقلعم

 ۳ -"یدما كرد [ه] رلهفص تاق چ وا ب انزوآ تانک ی رلیدلوا كمس یادغ

 مس جوا یک قوا هلم هل راق رب یلحاخ هسرواو هل راقانح و [+] قاحیصا و خیمراح
 Ee ذشاب كرافک هدایرد لرد لوا ادخ اب بودنا ناربط كرد ولوا لوا

 ۳ اجر نزا ران نافتک ودق تایم کیا "تولبرق یب ككا وتو هژزوا

 وط [۷] همد رطی هراب یللا زو نالوا هدنجا كنك نالوا قارحا و یدلوا با

 اس و یرلهناخ هج هل و یرلپوط هجاص همد رطب هراب یلل زو و یرلبوط

 كنه و یدرشود ههرف یک و هایرد یک بولوا باقنم هاوه هل یرلتامهم
 یدشود هنفرط هرق مزل یخد یدرود كسرلسواف ولا ی هدنسهبد لود و یهدنخ

 هدب راطاطل وس ندوط تابرض هدنرلحما بوروک یرانویلق رافک راس یلالم رب لاح و
 مز (۹] بوکح هللا راسا مان "۸ هجرایظا نرلرر نامردی حورح هلمج بویلاق

 درب زج مان [۱۰] هدناتصاهدنهاح یشرق مزہمو سوم بولوا صالخ ندتک و ا راد وط

 4 یرانولق [۱۱] هلایر ددعر و نویلق هادوف ددع رو یرلهغردق ددع کیا هحشواو

 ن ا نویاق هنادوبق : ط . نویلغ هنادوق : س [۲] بوکد : طك « س ]٩[

 [ شلزاب زهق ) یسرتقب : ك  س (۳) (م) ردیللوا ( هدننویلغ ) دوخای ( هدننویلق )
 هل os ناناقلاح یسهلک ( دام ) هکنوج ردورغود نتم هکمردیا نظ ) هرلهدنام : ك ]٤[

 1 درب . ردمزال یسملیند ( هدرلدنام ) هدنروص و طتفرولوا شلوا رل رک ددصق+ ند ( ولدنام )
 ك 7 لق : ۲۸1 () ( ردبسام اهد یسلوا ( رهدنام ) نوچکنوا .ردبرغ زا فک
 ا ب . هبجراببظا : س < هبجرابظا : ك [۸] همدروناب : ك [۷] ناجیصا : ط . اجطصا"
 ( هیدن اطصا ) هللا ط یا هلک و ۰ :o ط « ب ]٩[ هجرایطا « ط . هبج رانیظا

 [م) ردغلزاب هدناکش (هبدنتسا) (هداشاپ یدبع ٌةماننیاقو ) « هدنخرات دیرک . ردهدقلزاي هداتاکش

 ]١[ (م) ردشلزای هدناکش ( الار ) هداشاپ یدبع ةءانعياقو ] هلايرا : ك [

 تب 1



 یمارک ك ( هدد لع یدومص ) و ینح ازد شهدم

 یراسرتممز ندایردو بولک نی یرانویلغو هنووامهنیراتلآ پوط ار یو كابی كرەديا
 ورک دمو بوجا نرو ل نالوا هدهرق مز هرک ر ناه نک راررود بولپوط
 راققلاوذ هنجما بوطم ۳ [۱] رطف رطق هرف ینسهلک بوط درو همظعاردص كيهدد ىلع

 هاو هلل ةظعلا [ ۲ ] هديا کک هرلېوط هلح ندلبتف ر و بوق هللا هللا مپ اغا ادت 1 ۱

 یراحقو [۳] ین رسو یرلکرد كنراهنووامو یراهغرداقو یرلثویلقرافک ر

 یرانمود و یراهروالاپ و [1] هنو [۵] یراقادساحو [4] یرلهنمهریاو یره ِ

 یراخیمراح كني راک رافک میجلصام:و یرلوقتفابابو [۷)یرهککو یرارتفو یراقلابق 1

 هاوههلاج یراق رب یر وصت ۳ وقرانص یلحاخ هسرواو یراقانحو [۸] یرلاحنطصاو
 تما كاع | ددم» بوق هللاهللا یادصر ندنجما یراه وعامو یرلهعردق ناه بولوا نارا ۱

 دایرف واد « روییربق یخد یزب زکیراهلک پوط كزس زیراربسا دم تما ر دی
 بولوروا ناو ه وص هدایز یخد ندفرط یر بویملقاب هسرلناغفودایرف الاصا جن رکدنا "

 یرلوقتفابابو یرانربسو كردو یرلقلابقو یراهروالبو یراشابو یراحقكنمرلنولق رافک

 .بولوا قاقوص قاقوص و یدرلرحوا نار هاوه ندزع راهک تابرض ]٩[ یرلهرهدا و

 راد بویمرود رارافک نالوا هدنجما بولبجا لاثم رار راکلد یک روق هدرایگ ق
 .ترذ یلاوتلالع لماک ندم رق مالسا رک اسع ندارد هلرلیک رافک, یدرا رک 9
 ماهلا ناسحا هللا یحاص.تردق و تمکح بولوا یدابم لاک و تا 8 تعاس

 ۳ امدقم هرواشم هلیشاب یحوط اغآ راقفلاوذ یاد لو بودی ۱

 هللا مسب هم هر کر ادختک ناقفلاوذ هب وط مات [۱* | رطقهرف یکی یدردنوک كنياعس اورد

 هنن ویلفنادوق مان [۱۱] روطاب نالوا یرادرسكنبرلنویلغ رافک مسج هجندیاشتآ هلا

 هکر ویلیسشالک | هجننیل۲ هنفد. رظن هدیسهدافا یهدیغاشا كۇم [۲] رطاق هراق : دل [۱]

 ( رطاق هرق ) ینسءهللوک كنهدد ىلع "اکربت رلیجموط مزب نامه زلک ریلک هننلآ پوط یرلیک نمش
 .رلشماع ۲ ینسهللوک كنهددلع طقف رله |ضشت ۲ دكرهیللبتف یرلپوط رکیدو شعوقهنجا كي وطل

 قرهل۲ ناشت ینسیک یجنرب لا كنمشد هجن ازوا كنج تیامنو راعمرلکب هطقن لتیمها نوجما قع
 هلیتمارک كنهدد یلع,هکراشع ۲ یبوط هلبا هلمسب و شعد ردمزال اکوب یسهللوک كنهدد ىلع هتهیا |
 : س [۳] (م) ردشعا وح رار هلبرایک هدنجا یییک و یی دورابات كنيك هللوک |
 تے : 2 1۹] یرلقادشاح . ك [0] یرلهرهم هربا : ط . یرلهزمرا : دل [۶] یرلبرپ 1

 : ط « س [۸] یرهتکنرت : 2 [۷] [ شم هکر ح هلنوکس كبو « 7 كميم ]

 ورتب : یحرات دیرک .اتروطپ :ك [۱۱] رطاقهراق : [۱۰] یرلهریداوج :ك [۹] یرلاعطص

 بس 46۷



 ) ارد مظع تلنح ردادخ یکجا ]

 ۳۲ ید نما شا غيت نادند كن امگا هشارف یف ظ یا یب

 ۱۲۱] رهوغامو هعردقو نویلق هراب یعرکی زو هدایرد یور هدعفاش تقو هدننوک

 رفاکم ج هدودلوا یینحتفو بوبهزب هل راابداب ییایردهجو راک« هيامواپاپو هطلامو هقود
 2۱ سیرتم هل دهرهظ تفوات ندحاص بوشانن برق هلوق كمظعا رزو یرنیک

 | تنا ناراب نراشاط ناوحو تاقشومو هربموقو پوط هرزوا مالسا رک اسع نالوا

 ۶۱ هکمرتسوک شاب مدا رب هدرلرپسو رلهماط و هدنرللو ناحیصو هدراسیرتم بوردغا

 ولوا یرلرپس بولوا قجا یرادرا هدنرافرط ایرد كراسبرتم ارز رلبدامهلوا رداق
 الو یدبا یلرپس هرزوا تناتم یرافرط هعلق اما رلیدبا هدنادیم مالسا رک اسع ها

 -[۳] اورصم هسنارف و یراهک راثآ یبوط [۲] شورف هقو رقرق كنراهنووام
  قرلپوط [۷]نانر هلبایراپوط ناب [1] همدرطم یرانویلغ نامان [ه] انادوصو ]٤[ هلاراو
 35 ب دز وا یرا هلک بوطهل وا هننملسم شوج بود هلومهرط یخد هننایر یرلنویاق تولا

 زا زحا هبلکو [ ]رل طابو ورارپس ورله اط قدام لوا باس وبارخ بولاق ر هوطخ ر قداع وقود

 باصا ررض رب الصا راو یر بولوا حورح یعایا لدکیر ادح دمہ اما یدلا

 ز مکیدن | یرلشاط ناوح و راهربموقو رامغل ردقلوا هلق نوملم ندفرط رو یدعآ
 هعلق راکپان راکهلیح رافک نیماسم تازغ هدفرط یر اما یدهرد ردرد نامسا و

 وخ یرلپوط كنمرانویلق رافک اما یدیا راقرتم ود راراقیج هغمصاب ینودروا
 :ودرا نوک رب راک رافک هتلا ور ندنوک یراقدلوا مزینم هدنفرط [۹] كلك كرافک
 و ها بولشود هفوخ هدنلوق مظعاردص هلیسهظحالم [۱۰] رلپوط یرراسرتم مالسا

 وح یدا راشعا هداما بورب وح هارد نراپوط هراپ شو شقلا كرابوطهراب سلا

 ]۱۱ لوک وک ی رابکرافک لج ناه ردرظا هعلقهدهرق یراپوطعیج كکروت مکیدلبرافک
 1 ۱ 2 [0] هلایرا :ك [ 41 انورطپ : ك [۳] شووق : ط «ك  س [۲] رهنووام :ك [۱]

 ۷] ( (م) ردیللوا (هع ربتاي) هروکه زیب « ( همدرطی ) هروک هنتم ) همدرتاب : ك ]٦[ انادوپق
 رەخ رکید ) رلهطانو : ك [۸] ( (م) ردنکم یلوا هجزسنارف ) نایرب : طا تاق رب
 (قمالبوط = قملوط) نالوایساردصم [۱۰] كلوك :ك ]٩[ (ردزسهطقن طفف هدلکشوب په
 کد . شلووق هحتف هنیرزوا كواو « كمال ) هول هول : ك [۱۱] (م) ردعراضم ندنردصم

 9 ۱ ( (م) ردیبک تم رلهخسن
a 



 هدد ىلع یدومص

 هیدناق قترا هل! هلکو مالوا » بوبوق هتجتا یسرقم تسدا ا روک

 هلکو راو ناه كروو «ت ای رفاک كحك سا ود هل هلل و رک مکود ۵ س

 [۳] نشروا را ام نوسلوا یتاما هللا رو هرادرش لعوا لا
 یدما “راو ناکا خش مزاشد کیا زوطوا هدنمامت یا یعنکیا زوط

 هنیغاب یربقح [۷] بونود ]٩[ هلیلالم [ه] و میم لک حتفلادمب ع] 9
 هعلد نتمراب بود كلزغا چا بوروس نفمراب تداهش هنلد كرام بوموا یا ب

 مدلرامصا ههللا ربقح بود هکیتشیا نسهلوا [4] هدک مع [۸] هلیقلعاص راو
 كنسارافمهدد ىلع مرانارایرش چوا ندک هلغرکم نک رلکهودروا بودا ارا ر

 یزعالس مزا مدا» سعا راراکد یرهحاصم زمکیدلیا یبح بولوا نا هدنفرط
 بوک ن کیا یاوسور روماج كشاب كتسوا كنسو یدنآ رلتاک ردقوب هاکنس اما ید

 ید رلثا وند هرذاشامع تیا هن ون ردوا كاوا تاغا یک ۱

 تک هبطفارتش فو هلک نوطو هلا تبون یشک چوآ بولاق ةد

 نوسروا ینوطو هب دک را تار ااا تناما هماطاس كنمدد ىلع زا #9

 « یدلوا مات یقو كنسنعا حتف نوسکوذ قوج هلق ورکندمش ۱ 6
 هسک هدنامزمیج هدد لغ لوا یلجالوا هرب رلیدنا سبح راضح لج دنکیدید ید

 ق هار داوا د یاسر ف ا ا ردشم هما م
 کراس ههلک لوا مظعاردص بولوا راوکو تفک هڪ زما اقش ود [۱۱) ر رد

 هادختک راقفلاوذ ی E ی دلوا یدردنوک هیاشاپ دا رادرتفد بورو

 یدرد ا ظفح ام ادهدنناب هلک لوا یخ دادخیتک ىب راق وو دناح بوردنوگ

 رکو ) یسورغود ] ندا ۳ رمو :ط .ندا رمط ريمعو :س . نا ا ۱۱

 (م) ردشعا لاممتسا هدنشاتعم راسا مقارو یسهک (نارط ) فلو دیگ

 (م)ردبسان یسلزاب هدنلکش (نوسروا) [۳] (م) ردیالوا (کیدک ود یر اغاد) یسورغ

 [ (م) ردیللوا ( هرو تمالس هللا یداراو ) هروک هنتم ] هلبا مالش یدما راو :

 ی ورغود 17 ] هک رادن لوب مت م لک حتق ادعب : دك [ رد زس هطق به ] ول میم من لک حتفاادمپ :

 یسانم ٩۱[ هایفلغاص : 2 |۸] (م) ردیلوا (بود) یسورغود ۱۷] (م) ردیلاوا ( 4

 ی-وغود[۱۱] (2) ردیلوا (زس) یسورغود [۱۰](م) ردقلوا ( كسهلوا هلناقاغاصء

 (م) ردیللوا ( ردزک
 و



 یمهمانتحایس یلج ایوا
 سس

 قول زوم هرکه بود ناب رجیک ناور اناا ناح لکد مدا ی نوح

 e بودا كر مماعزو راه نالوا اید فک رح نده ورد غاد ناه رویلوا فلت
E) 

 صن همالسا اد نجس هب داق هعلق » بودا رلاعد e راب اد ص هلح هڪ ا

 ِ هعو یموم متسود مان ورو رم یلعای » بولک یابر ماهلار, اکہ هدک دنا احروید « هلبا

 حر [۱] كرانا مکشسمتشاع یک ینرقلاسیو م نسهخو یدنود عیفش مییحدق و
 ۳ یلکش ملسم ریعو ملسم بولا ندنسهاج [۳] ككرلن | علقو 8 بو ود

 E لوا یهلا » مدتسا لیلع بعض يل و ناه هحناکادنر هل و ود « مرو

 دوو یتورحوک ایرک وتمظع و لالج و تنعكس نب هسا ید ودعیقش ین یسیع

 1 Eos یب مظعا ثوغ [4] ربک هک تافص كيب یدب شنو یکیرلربغیپ كيب درود
 دن هر و یدراقح نشد ییا زوطوا هنقشع قطصلادمت كسح [+] كقشاع ىنرقلا

 اوج ةح كن وربجو تزعو هنیوص یرلزو كرا مرا ود عیفش ید یرانا یدک ود ناق

 یک زوطو کوب كنس یک یراشد ثکتشاع ینرقلاسیو مراشد یکیا زوئواو نوسلوا

 ۵ 3 شد ددعییا زوطوا هدنجحم [۸] رر وند «مراشدهتشیا ۷ مدراةیچنآ لوا مراد

 ]٩ یلدد هدعدرود SE هدک دید هع نع | قاب برجا نیرغا.كرابم ناه بورتسوک

 ۳+ مکبمس بوروس نلا هعزعا هللا غاص ناه مدروک هحشراو هتیلقو هن رکج | راو

 ۱ واود عیفش یرلالواو اسا لدو عج بودما ادف مشد کیا زوطوا مالوا هتشا » و

 ځو هدنس تکراو رولوا حتف هديا کیا زوطوا یاب هجددع مراشد کیا زوطوا
 E ار ا ی الف حتفلادعب اما نوسلوا یتاما هلل
 -لوصحم ینمرخ اعد بودیا نفد هتناي كن | هدین یک ثاکیدتا نفد یزعدیهش ناطلس
 9# [۱۰] هدکدتباسوب تسد بود «مالکلامت مالسلاو زایحتافر همرانم كنس

 و وا بولوک ود فک لا رابع ندنرزوا مراباسا راروماح هله هسیا یدد فوا هڪ مو

 ۳۲ حج برو هزیک اب و كاب یک شمقج ندئلا طاخ زونه مرلسال شلوا ثولم

 ۱ ) ردقلوا ( كنا ) یسانم [۴] بوزو : ك [۲] (م) ردقلوا ( كنآ ) یسانم 1
 ا درم ] ییرلبظعا توغ : ك [0] [ (م) ردشوخ اهد ( یلاک ) ] یتیلک :ك ]٤[

 اا ا ردمزال یسک مسد ) ورک وسا قدس هلک د اقبج )۱۷) (م) رديللوا( هک ةشاع ) یسورغود[ ٩1 [ (م) ریلی هلوا هد( یمظعا ثوغ )
 (م) ردب-انم اهد ( هدمکیدنا ) [۱۰] (م) ردبسانم

 ا



 هدد ىلع یدومص |

 )۳1 مکنسحیلد یدک ندرس یاهک اقح هلو! بر قوشعم كسم [۱ )هلقشع » ردا ب لق

 که دکعامراب ]٤[ مکتسلاق هدنسادخرس [۳] كدتایوس نس ین . . . ور نال چوآ

 رایدروس قطن «ود زای یعرصم و ود ایلوا ادخ رارسا نزځ ) [ه] هنعحس كعاخ

 یرجا ندفهک و ویدروتسد ربقح ناه رایدد « مهدک هزم اهن راغ نازحا هک كرویدو 0

 بویمر واضر مددمدبا سو تسد مدروطوا هل روماج مشاب مسوا هدک درک ود قشع اب 0

 مایلوا ادل افص » مدنآ سولج هرزوا بادا یواز ر و مدنا انی هدر یسهقرا لا ر

 بودا توالت یمظع نارق كکيدرتک ایاده هللا كشزان دوج و هز كدلق دی 0

eناه [ ٩ ] هدکدىد « هلوا دابا زممسج ناروو داش  

 توالت هرخا لا رش تیا (باوا هند عن ای دوادلانهوو ) [۷] ۰

 زکاعدرخ ر رقحا رک امت و مز نع رم» یناثلا عبس ةوالت دعب بود هحافلا بود

 مظعا قفو رخ ءاعد ور ندواص ماع [] کسردارب یهللاو » هدمکیدد « ردنا 3

 هجا رز نسلکدجاتح هنساعد كنهس ؟:[۹] ب راشعا نرد رسک ۱ یاد

 نوظفااو) [۱۱ ]۰.. هروس رک باثج دکھ [۱۰] ثكنس هددح ناقرفو مظع نآرف

 راربک الاجح هڪ بوللو هد رلتاح وتف حتف هڪ یک یجتف ه دباق ناه ردشمروم ( هللاد ودط

 ناه یدلوا شوماخ بود «هابرقشعلاهت و نسهلوا لئان هنسراد د ۴

 نحتفنامز هن اما ا نسانلو هدنحتف هیدنف اار دقت " اطلس » مدتسا فح

 مز نسلاق هدنس یک موزوس هدو زوس ایا رس مایلوا » ۳ « زریلبهروگ ۴

 هکردلب .چوا هلکنآ ردراو زمساپاب رب مان [۱۳] ورو هجالد ر رکا یملق « 3
 یسع ترضحو یسوم ترضح بودا اجر هایرک بانج لوا ]۱٤[ ردراو زشیراپ
 اجر ولد «همرو هرلرکسع ماظو نسهملق هدنق» [۱۵] بوتود عیفش یدج ترش

 ۳۱۹ ا هدنتل | هب دنق 9# یدعمهفج و یدلوا لوق یساحر هدک دن

 قلوا ( يک -یحلید چ کنجد ) ی-ورغود ] کد :د [۲] هکقفع : 5 ۱1 ر

 (كدتلیوسنسی نیو وربندلیب چوا ) یسورغود [ كدمتلیوس : ك « س [۳] (م) ردنک#
 [ (م) ردویغود هکر ولوا (هنصف) هس ربل هطق ] هصو» : ب [ ه] کنو لاق :ك ]٤[ ستم و قاوا

 ?E ]۸[ (م) ردەدنسەفرش ةروس  ص ) a کاو [۷] هدن راکدید : كل 6 س ]1[ 1

 (م) ردیللوا( كسنددیحم ناقرفو مظع ا )ی [۱۰] نس : 9 « س ۱ ٩

 ورودح:ب [۱۳] (م)ردیللوا (تداعسو) یسورغود [۱۲] (م)ردهدهبوت ةر وس لیلج مظن و ۱ ۷

 (م) ردیللوا (نوکرهم) یسورغود [۱] بودیا :ك [۱۰] زمشیلرای :ك . رمیشیکرای :س ۱1
REE 1 



 _ یمهمانتحایس یلج ایلوا

 مکبو مص اعاد بودبا لوبق نفلارقف ]١[ نوتب ۰ نو نویفارشآ بویمهلوس
 ۱ ۱ درام بابرا بولوالوغشمهناداعو تعاط اعاد ناه ۳ هحیک و اص زودنوک بورود

 ۲ نوک ر نکزنلفافد هلکنا بورتک یهر وج یادغوب قانچ رر [۲] لل رم یتسود ر
 فک ینیدلوا نک اس هن بولاق نادندب بوراقیح نراشد ییا زوطوا هلعج
 ویا لوق [۳] كم نان رب نەدىرفا درف رب كرهدبا تدابع و تعاط هدننابرغ
 ود هکود [۵] هنسهشوک رب كناراغم [4] نسهلک بوط رب هیقو قرق اسم و جبع
 کوب تلخ مالسا یودروا ددع كس هج شا راک یهعا یک نوا نسایق كن راغم

 فرح ر ندنمالک اتد كيلع هو مالا بول | ماللس هل | تراشا هدب راکدرت و مالاس

 دشناب بابحا هح وند مر دایوس یا ن هتلا بودما عاهسا ریقح ندا ماکت ا

 و طب سع یرفاک هسنارف نالوامزمم ورک دم هدنف رط دا اک بو ِ یاوعد

 ناف رظ نارا ددع ید بود هدد يلع نابز ف هار منع ه 0 نو ۲ چوا یر

 ]7[  فاص فاص بولوا لزا تمحر ناراب رب نکردک هجمهدایب هلبا [+] نایشانکب
 . هرنورف ی ریم بو ود یر زع رانارای ددع ]٩[ شا گواه [۸] بوهلدروا

 لا یزنع لوا بویعود ندزلو [۱۰] یشک چوا رلیدتک هنعوروق ییرابایسا
 هبرق یسهراخم كنهدد بولوا قرض هروماح كدهزلب رددک بود زرددما ترایز

 رانو بويملا مالس الصا رلررو مالس هدد یلع بوراو یرایا زعاراب کیا هدقدرا و

 | كنسوق كنسهرافم هدد ىلع بوراو یرایا یخد ربقح ناه رلیداک بو ود یخد
 دلروماح اک وا ی د ناه بود وهاي هرعت ر CE یعدروطوا هدیزو

 رورو هلمراکسرد هنوروس هنوروس هرجا روماح هرزوا مزو بولعیوق یزو هنجما
 تک وا یسوش كم راغ قرهلوا ثولم هو ما مرشقاحو لاعفاو باوناو كروك هل

 هرزوا قایا هدد لع ناه هدمکیدد «یناح رانا هلوا قشع» بوقلاف هرزوا قأیا هدقدراو

 راو لمل :ك [۲] ردزسهطقن هدهسیاهدلکشو هدنسهخسن س .ردقو هدنسهخسن ك هلکو ] ٩[

 (م)ردقلوا ( ینسهشوک ) یسانم [۵] (م) ردقلوا ( هایسلک ) یبسانم [4] كع :ط «ك [۳)
 بودکوروا :س .بودهلوروا :ك [۸] قابط قابط : ب [۷] ناسانش هتکن : س 1

 ( وا ) ًارظن هنسهدافا یهدیغاشا كەلم [4] (م) ردنکع قلوا ( بوبهلوزرا ) یسورغود ]
 1 (یمک جوا هدلاح ميدلوا لخاد نی) یدصقم كواوم هکدوخای ردللوا ترود [۱۰] (م) ردیللوا

 7 (م) ردشیلک اب ددع یهدیغاشا دوخاب ردکع د

 بت 66۲ بس



 هدد ىلع ید ومص

 بوروک . نرلقدلوا ریسا بولیربق هلب و كن هسنارف یلکدنو ی شید رم ضب دیا رو 3

 هنسرلکب یالا یربع و یرارا شا هلح و یرلاغا قاجوا ۳ را ولریم و ان

 رشللا زو « رانرنک لدو ورع رؤ 4 رانرتک هلک بولیر دیک راهرخاف تلخ ۱

 بوتلوا هبه هنیرایدنک یراریساهنب [۲] بولیقاط هنیراشاب كنلج [۱] ینابوط روشور |
 هسک رر هنرابحاص بونلوا ذخاو طبض نوجا هاشداپ رللارنجو یرانادوق ییشاب 5

 هله یرهاخهبجو حالس تالا ویرات | زسقور وق هلج رافک برادا ناسحا شور < ٤
 رومص رر هاشاب e غلبام قلاب هرثن رنک تا هیریه

 ( نوللاغلا مهل ادنج ناو) ۳۰ ی ادخ دم بوللوا ماعنا رک یو |

 ندهعلق نورد و رایدلوا رفظم و روم نماسم شو هل هحنسا وحف قیرش صا )

 هد رکف قموب لا ندملق و سوبأم ندتمالس كحروک یاشیر لالمر لاح و راک ] ۱

 رصم هنیرادانع هرزوا ینیرش نومضم ( دینع رابج لک ) ... ؛روس تیا اما رایدلوا ْ ۱

 نیو رشلرافک یرلیزاغ[ه])یجکلدو رایحراوو [ ع)رایحیلاصو رلیدک ند رس بولوا 1

 یکی هج پویلهد یرازومود هجوق ندنجما یراماد زومود بورک یرجا

 ٍ ی بترو ردق ع افرا هدننام مالسا رک اسع بودبا 1 ۱

 هد غ[ فرض یر فا نونهالان واز فشک بقانمرد

 كمالسا وا ی ]۸[ هدد ىلع صول وس رابضءل و هدد يلع ۷ ومص راضعل 3

 هتسک و ندراع بارا هر را ناهن راغ هو راد ا ۹ رشا هدب وټح باج

 نمالک اید الصا بولوا کا هی دح و هشوک رب یوزبم ندقاخ بولوا اید لر |

 یسورغود ۰. شل زای (لنابط)هدنسهحس ط . ردزسهطقش طقف هلب و هدیرلهخسن ك ؛ س [۱] ر

 روس ( تافاصلا ) هعرک تیآ و [۳1 بولیجنام : ك [۲ ۱ (م) ردنکم قلوا ( یلتانروطریو «
 ب ]٦[ ین کر حهطا یرک كال « یحتف كلاد [ ه] رلیجمراص : ك [4] (م) ردهدنس هفب رش:

 A ]۸[ [شمکر ح هل وكس ك اف ۶ یر ی « یحتف داداص ] قص : : دا [۷] قد وجا

 هنس اتم د توکس یسورغود تولوا شیاک اب (یدومص) کهدب راقوت هسرتیقاب هتسهلک ( هلی وس «

 - 1141 (م) ردیللوا ( قوم ) هاض كداص هدنماقم توکل هاتن هنظفا ( تومص نالوا :

 زساج ؛ ب . روشاج : ط . رشاج

E٤٤ا  — 



 یمهمانتخایس یلح ایل وا

 :a رم هم وجود هو مما سا ا

 ةر جادو زقراقودو هنس رهش طاحمول نالوا هدنرانک طح رحم تولا راطخ مان هطر و هص

 8 2 مادرطصما نالوا یخ یاپ كنلارق كنملف هدنرانک یسایرد نالاو هنسرلتالو

 چوب هنسلوا یر تحاس ا رل الو قللارق یدب و هر رهشهراب زو همش و

 و هدلا بوشلو 1۳ ۳ اند هننسهدازهش ییارق هسنارف نالوا بیاغ

 ا اتوا هلا ودنک نوک سن بودا ظحرفاو بوروک ینطخ كنسراساج
 ۳۵ بر شید هلا E ددع ك یالا هدرللح نکا تفلا و سنا هل لكس هو

 > ناهج ٌءداز لارق ناوج ونرب بولوا 2 هلاثم ایرد رکسع نایاپنو دح یدردک

 ]داق لزق راد ُهیدنق ناما ی یارح یلجا رکم [۲] یدبا نامز و یخد باتفا
 ١ 3 راک اخ رافک یریغ هز ندا یدلوا ددان بولوا نوخ قرغتسم نیا لا تو

 ت هتنخلدو هتسپیاب یرافویسل ةيقن بولوا فرم هلا باستا مت نادند

 هو مودقو لبط هنراودنک هو كلرکج ناشک ر ناشک نسهلج بولوا ریجنز دنب
  بولوالعاد یرلرکجو یلغاب هرلربجزرشکیا رمشدکیایالا یالا قارار دلاج نرایانروصو

 4 بولوا هدنرالا كرلیزاغ لوا یراجوا كربجتز دنب هنک هسیا یدتبا ریسا ےک نر رھ
 هد هنجوا یرلقارب رازهلال كنان كنايهاس هج یرلهلک ددع زو زکس كيب چ وا
 4 4 > ویدرلر دا رذک یالایالا تولوا نیزرلهلک یلهقباش هرقو نلحاصهرق هله هرات صد

 | اولرکا سن نوا زسقور وق نوک انوک هلح و ئدږارروس ناتکنب ناک یرازبسپا

 ۱ ندا لق یرلنوب تازغ عییح [8] بویلغاب بولبرس هرب زجوا یرلتا رارکیب یلجاخ
E2م هنیرلرافک كيدنو یحاشام نالوا هرزوا هعلق یرلریسا یرافک هسنارف  | 

 ١ اما ۴ ندا و هآ بوق یک رک ید [1] «وقم وو هشغیو [] هلانف هربد

 1 ۷] كراهسنارف بوی آكنقوتو بوطرب الصا همالسارکسع ندملقهدلموب ا
 ۱ كن هسنا رف یلکدن وود « زیسدم رتسا یسیماتاتس هعلق ه دنق » بوشولک بوش هن راقدل هاربسا

 «ر ؛د رفینآ هسنارفلروت ا ,Ez یدرارد ا شنز رس هنعط بوش اح هتیرلریسا

 (مدنف) [۳۱ یدیا نامزرود باف ٌهحخ :ط هد «س [۲) یرلنامطح : ط « ك «ب [۱]

 ۳1:۷ نوکنرمش دربرچوا,یرلنا نه [4] (م) ردییک رتسیا یسهلک (بولک) هرکوص ندی هلک
 (م)ردیاوا (بویلغاب نوکنرس هرزوا یرلت 1) یسوریغود] رد زس هطقب طقف هلو هدیسهخسا س

 رول ها رف ) یسورغود [۷1 وقصر و : ب . وقص رو : هل « س [1] هیلانق : ك [ه]

 3 (م) ردیللوا



۳ 

 نیازپما شهد۰ كنسەب رح رک اع هسنارف

 نز [۲] ی ید قاوق و رحش هما رافک دسج شرا یور بولود [۱] ناوءهرل ناق

 ندن.بسنیطافصن ( مکفلختسیو کودعكلهم نا مکیریمع) [۳] ... روس تیا یدلوا
 تازغ كيب هج هرزوا ینیرش مکح ( اهنو ذخأت ةربثک منانم هللاکدعو ) حتفاٌهروس ةي

 بویلوا صالخ رافک درود ندرافک كي درود نوا ناه بول آ رلعانغ لام ملن |

 یړړد بید رلاد ددع زوب یدب كيبو هلک زو زکس كيب چوا ناه بولوا كاله هلج |
 یراقدل | راذادهاحم نایزاغ هله بولبی رلقاحارف [ع] همظعاردص یدقحهادیم بولوا ل
 بود اناهنپ نرارافک هل هدنرلهیاط رپسو هدنرنهاکرخو همیخو بودا ظفح یرارپسا

 و رکم رایدنانیعضا۶ا هناا یدلوا رادربخ مظعاردص رلبدنا تخورف لهملع هد |

 هدادما هلس یرارفاک هینام و هقود و هتلامو اپاپ و هياسا [6] هلا رانویلق نلک هدادما |
 نویلق ددع شعو یراهدازکب هسنارفزوقط نوا هل هدارغ یانغ و نامه شما راشلک

 زو و یادوق هینامو ینادوق هقودو ینادوق هتلامو یرلساپاپ مر ددع شو یرانادویق
 تاذلاب ادعام ندنراقدلوا ربحنز دنب ربسا هلج یرانادونق هدنمان یرایشابزو ید یعرکپ ۱

 )هرو شور نویلم زوبهجن» بولوا باغ هدمیظع كنج و ىلغواكويب كنيلارق هسنارف |

 هراپ زویجوا نسهر زج [*] هشتنم هزس هسیا غاص رک | لر و ینشل نعهداز لارق هز

 [۷] بولک بونیدبا مهم رلیدتا اجر هنوک كيبهح و رایدید « لر و هزیب درو هلیسهعلق

 [۸] یدلاق هراب كنازغ هح ارز یدلوا باغ هدنجا رکشل ںویملا ربخ رو رایدمرو

 یراشلرافک كيبهح بودا راشتا هنیراقوتلوقو هنیرللق کهدنرارب تروع هننراشل رفاک
 ناحیودع هلا كد و هسنارف نوجا هداز لارق و راک رکا رلب دن ای هتشتا اسد راجل

 لارق هسنارف نالوادم بیاغ نک ر ینیدمم روتاص یرافک هسنارفو رایدلوا یوقمصخ

 ریصقت ر ریقح تح یدیایگ احهسنارف [4] تسد مکیدبا لاضلارقلویب لاطةقیقح یسهداز
 ندا بوراو هنلارق یراساح هسع هرکص ندنمازپا یوص هبار هدنحشرات ۷۵: هنس

 [(م) ردیللوا (راو هرانق = راو هرنق) یسورغود] راو هرساف :س . راو هربق : ك [۱ ]

 هليو هدرلهخسن [4] (م) ردهدفارعا ةروس لیلج مظنو [۳] یک یبد قاوق و ةرجش : ك [۲]-

 هسنارف : س . هلبرفنویلق هسنارف : ط «  [ه] (م) ردبسانم قلوا ( كرظعا ردص ) هدهسیاآ

 هسولوب .:. 2 : س [۷1[ نشا رج رنک كنيس و كنیم ] هنیم : كا ]٩[ هلب رلن وبلغ

 شید » یهدیغاشا رطس چاق رب كولوم هدهسیا هلبو به هدرلهخسن ]٩[ یرلاتف هزات : ك [4]

 (م) ردیللوا ( شید ) یسورغود ًارظن هنسهدافا « یدردک هتنالو هسارف

 ا



 س
na 

 1 کر افک رارورنه رورس و نایزاغ ردقو و رلناربمریم و ارزو ردقو ... اشاپ
 ۱ ]٩[ یا نامعن و تقو لماک پک یفاش تقو هحللا نرادرآ ندهعلق

 نایزاغ هله ناه هور : یزیک :زوک , بولوا مدق تبا ندحوم شویج هل هحئلوا

 .هفمرق یک یرلکحوک درعوج باصق یرافک 9 بولاد هترلجا كرافك نادهاح

 ,e كنفو رب هن و بوطر ه ندهعلق بودا افو هسدهع یرافک كبدن و اما رای دلش اب

 تاق هرزوا یرلهیاط هعلق یرلرافک كيدهو عیج بویل | یثرب م انآ هدیدز .بالک

 شاوص نالوا هدهاک [۲] هض ع مزر و مز نادیم اور ی و كاب یب بولوا تاق ردا
 ۱ یارادحلس هرز كنايهاس رک اسع ادتا هللاكرابدصاما یدیارا وغشم کعاربس یشاخرب

 ۱ نالوا هدراالنقو رایدلآ رللد و راک نیا ابا ندنکی مبنا رافک ادعا یک
 ۱۳ ۱ هلک یرانازابرس ك اب کیلا هاکرد ندنا رایدرکهشاوص هنب بودمادنبو.دیق
 1 ماللسا رک ینبام ]راک هل هعلق مالک هصالخ رایدا | اد يح رایج هج ندا

 : رافک ناه نک رارارق هتسد هتسد یرافک بوبمرو نامزو ناما 1 بولوا لامالام هلبا
 . كرارق خزود رافک هرزوا یصن ( بعرلا ممولقف فذقو ) [۳] ... هروس تیا نیرساخ

 3 رارف هرورضلاب ههعلق بولوالدم هرارف یرارارق بولسک یرارارق ندع یدمم روطاس

 | هبسا یرارافک یا بویلوا صالخ ندنجا زمالسا رک اسع هدایپ و لقآ نکرد مهدی
 ۱ رلیدنا كنها هغمرف نایهاس نارادحلس [6]ناروخالاس نالواراوس [ع] هرلاج اص

 ۳ اصن یرابدک ندرس نابجهج و نایرجیکب نادهاجم نایزاغ ناکهدایب یرارافک هدای
 ۱ نالوا فویسل ةَّس ناه هحنلو ناور نوحلیس و ناطلع رلهلک بویاشاب هغمرق یک.لجا

 ۰ هدنرلکدید یز توط یسع اي ندنسددم بوتود زوب هرارف هیعلق ینشا شوق رارافک
 3 هتسب یاپ بوت وط هللا قح سا یرارافک وب یراهفرش تباحور كني یسبع ترضح

 3 یو تعاس چ وا لماک بورو همالسا رکعت هب بک هلو له

 ۰ یادخ کرایدرق هلبوا نبنج دونج [] هسنارد هسنارف وب یکی رلکچوک باصق هتسوا
 ناور لیس [۱] نایرج ناسنا نوخ هرزوا یرلایق كرلاراغم یلناق نوچیقح لزب |
 هلا ناق رلهراغم یلناق هدتلآ هدناق بولوا نوک خرس هللا ناق هدناق یارح بولوا

 ]١[ (م) ردهدیازحا ةروس لیلح مظنو [۳] هصرع :ك [۲] تبا نب نامعن : ك ]٤[ :ك 3 1

 ناروخالس : ك [۵] هرلراتفر ]٦[ دوخای ( هلبا نایرج ) یسانم [۷] (م) شملونوق هرسک هلاد ۱
 ) (م) ردقلوا ( بودا نایرج
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۱ 

9 
1 

mm شما هکر حس هلبا مخ ] 

 یازہا شهدم كثانسهب رح رک اع هس ارق

 یدیکی یجوطرب هدنسهرا كرارافک نیلیوج یرلپوط بودنا طبخ هدقانا رقهیاط كسک و«

 و ؟هسروک بوجا نرازوک بوقلاق ندتلا ینادنوق بوک بوطر نکیا هدولآ باخ
 نایتف بوط نارود [۱) بونا هدنناي تکی لوا نامه رطییرارکسعرفاک هدنفارطا راپوط
 بوبد ددم یاه هرپ شمنایوج راپوط ؟هسروک ربد مدیا نکا هب وط ر بولا ها ۰
 لیتف کهدنلا شلوا یملظم [۷] لوا یفاش تقو یتسردب هکلحم لوا ردک نا لقع ٩

 بورک هتسهرا كرارافک ناروطوا هدنتسوا بودا طنض نسهتنزخ دوراب بنا هاو ۱

 یسعیج كرافک ندا طبخ بوروطوا هرزوا دوراب هللقمظعلا هحشدما شتا هدوراب هڪ 1

 رافک قوبهرب یدنآغل رافک هدنساتررا ات تلمالسا یودزوا هری کلو کک
 ندماخ یرلرت ام ترصن رک اسع لاثمایرد كنامع لا [ع] د [۳] «یدصب یودروا |

 ۰ رامدا ی ح وری شلوا هدولا هلبا باخ مسیح مکیدبوق هللا هللا یادص ر بولوا رادیب |

 ناعا لها هلج ناه شلهحبک یرکسع رافک هدنرلجما کرایدروک بولول جور یذ هل و
 رایدشلاقو رابدش راق همالسا کش ید نایک رلیدشرک هرافک تولوا ید روح لاو 1 ۱

 رایدشروک هلبرل رب ر بولوا بیرق هدحاص تقو [ه] رایدشطاح هنس ر هنس هراز ر وب 3 ۱

 بویاشاب زونه هفلاح نرلورو ینایرطو و هتمورو و سوقا و لط راک اخ رافک و ۱

 هدنجما مالسا رکسع هحنلک ورس ورس یک یسوروس ریزنخ ]٩[ بوط ہرا یا 1
 هڪ هللمظعلا هحنلوا [۷] ادص دیصر وند یدصاب یمالسا یودروا راسک اخ رافک هر |

 یزاهد زاوا ر تف رووا لاهم هنر دودا رخ ربش نطی هدتلفع باخ هدرلهرافم

 یراردح و ندنرلالشق نایرع یرابدنک و جاق لاد سک یه قایا نلای قاقتیئاب ندنرلاراتم _

 رالووارق فرط فرط بولوا یفاش حیح حص تقو لماک هحنقح ندنرلرپبس و, هیاطو |

 نایهابس ةرعز و نامهرقو شعمو یلوطانا و باح و ماش و رصم بولول رادربخ یخ " ۱

 ندجیک اما رایدنا دیهش یمالسا رک اسع [۸] لیخ کنج رافک هجئلول عج یرارکسع
 مهاربا ادختک یسلاو بلح هدعب یدالوتروق ناج ندرافک نصب نسیتم هساط كنکو |

 ]٩[ ریپو اشاپیلعهرقو اشاپدمم هدازاشاپیدبسو اشاب ...موروحو اشاب نالق نادوقو اش

 یدصاب :ك [۳] راوهدش هدنرزوا كواو [۲۱ (م) ردنکم یسلوا ( بونی ) هلبا نون ۱1

 : ك [۷] بولک : ك « س ]٩[ رایدشتاص : ك [۰] (م) ردیلوا ( هجر = هج )[2) ر
 ییجنکیا « هلبا حتفاب یجنرب ] رب : ك [۹] لیخ لبخ رافک : ك [۸1 هسنلولا رلادنص و تیس
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 ۱ اموت هب هعاق ی قسرولوزو بوق eg نسود هعاقو ء زکیجایلوزو بورق

 ا گد « دلوقیچ هفمرق رو هرشط هدعب رو یسع ت تب کر ها ا مز هزککیبد

 : ت هلا یلکید و یسداز لارق هسنارف و یلارنج و یرلن ادوق هسنا رف هلم ناه

 انج ۲۲] یعاح هلوا كحهرو همالسلادعب نفصن هییدنف هدلکد و بوزو [۱] نرللطاب

 اداب هسا رف رافک ددع كيب ۰۰۰۰ ندهءلق نورد هجِک لوا ناه بورو نرلهلطاب

 ۱۳۷! فصن :هرشط ندملق [۳] حالف یی یرلهتسنارف یتا .ددع كی ۰... و حالسرپ
 شوکه زر بولوارب ندرابعا لع بودیا دس نرلوبق هعلق ناه یلکید و هحینقح

 , رصه ر ربقحو ینوح راورود بولوا بقرتم هد رولوا رحنم هين یلاوخا كهسنار
 راک رافک وب رارکسع روک ذم مکیدلک تسار بوروک هدنفلنارق یفاش تقو

 ۱ بولک هنسودروا هداز یدیس,. ورک E نرلررض رب ادخ دج مدک ندنراجما
 ۲۳ ا ا لقاشوق هدنکو ا هعلق عاطلس » مدتا بودا رادب نداوخ یاشاپ

 "هدنفلنارق هحنک و هرزوا ران رکسع حالسر یلسف یزمرق هحنلک هرلاراغم ییناقات

 ۳ کد یک درو حیصف یرلناسل اما رلیدل ا مالس مدرو مالی, هراذآ راشمطی

 ۱  یرکشل رفاک اما ره نکنی رفاک هسخو اک مز كجهدا شورو هن هعلق

 نوک ه مملی مدمهحس هحشوخ ر هدقلنارق و یدرولوا یراهقاش هرق هسلوا

 رایدلوا ہداما حالس رب 3 اها دم هداز یدس هج لاا هڪ د « ردرکسع

 .مظع كنج ر a رک اتع عیج نزدنوک هدنفر ط كلك ( دخ کم

 ۱ :یسهلج نوغرود یرلتآ و ناو نوعرو نیماستانع عم هدیمفاش تفو بودا

 ۱ ۱ نک رارطب بویق نرلتحاررس هرزوا [ه] یرلشلاب [4] شلاهدرک بولاح نرلیف باوخ
 ر رانا دوبقیسهدب زک و رافک هسنارف هداس ووآ كنج حلم ددعك نوا ندنفرط رلهراغم ی ناق

 . یک ها یا کت هم بو ما هتسها هدملظم بش لوا

  بویلیوج هللا رایرسک ۱ یرلپوط زع لاب هلج بول هریخست ٌهضق ]٩[ بوتد هنفارطا
 ۱  هدراهاکشیک هل رب اسا یاوربش نا ددعكم درود یخد هرجا یسهرد كاکو راررود

 + رایهاس هدلیلافصت رسقاج هلوا یرای یراب تمکح هکنوچ رارطب کما نوخ بش

 © ردیللوا ( هغجهلۆا ) یسورغود ] ینغاج هلوا : ك « س ۲۲۱ نرلهلطاب : ك [ 7

 - ریشیلک اب تو یک یی | سلا هدرل : 1٤1 [ (م) روزکب هشیاک اب ] حالی ك [۳]
 و یونس ار :ك [*] یر ۰ ك [ ۵] [ (م) ردیللوا ( شاابهدرک ) یسورغود
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 نقو حاص کعا شیورو ههماق ملعا هللا رکسع e گرید هدرقج من خو 1

 و توک را بوشودهلوا ال یتر هلا یار ماهلا دمساق نامه هد دید «رل راک

 رافک رکشل ییدر و مالس بولک تسار كرقحو رکم مدنود هتسودروا هدآو ی ا :

 [ ردهلمهم ءاریجنجوا قرح |

 یسهتسیا قمصاب یالسایودروآ ت: سەب رح رک اس هساارف

 ۱۱ كق یک دان شک هنمصب یمالسا یودروا هللدم یاوعد مکشعا هسنارف

 نالوا یدینع دلب رادرس ك را یدراشلک هندادما هرب دنق عراب ا ا زو ندا

 هعلق [۲] هلبوق هدنلا كروت ور ندلی ییا هلی زس » کرد ها رنج نیم
 هرمشط ور ندنامز ردقو نوچ هیحیسم تام نيد تربع ینق زسرطی هل نوزوراز هرجا
 یه »ردا یلارتح هر دنق هدک د « رسزئا صالخ ندک روت هعلق بورق کرو بوقح 1

 راز لا 1 تور قو یر كرو هکدنا ك هلا كرون بوقح مطب ردقه

 هسا رف هدک دید » یدرلاق زا زع راناراروق لاح بور ک هاجوک ههملق تولوا توانم

 هدننکنج یوصهار هدننب الو نالا نر کیا درو زر » ردا یرادرس هداز لارفو ازت أ

 یښع ناد بودا دادما هسروطهرپا یراساخ هسع بوکود هتوص هار شا و

 هرشط ندهملق هسردنا تاموکحو مکح هدنسهملق هیدنق بوروطوا [ع] 2 "۳. هرجا هعلق و بورو نفصن كنسهملق هیدنق هزپ زسرک ۱ قدلوا بلاغ هکروت [۳]هلیموق
 یارنح هر دنق هد راک دی د ) مارا روق ندنلا روت نسهعلق هم دنف مارف یروت هام !هقبح 3 ح

 هسرارف یربس یرکتع ګرو نا رد مارف یروت بوقبح هرشط ندهعلق رس » ردا 1 ۰

 هجزکیدرا هوقهوقی رسید یرکسع كارو ك رک ز ک هسلک هکم رک هب هملقهتلا هحاقهحاق یخ د زمس 1 ۱

 «لرک هستک ندزعلا هعلق هدف مرز هلزکب هس درس و درک هسا ه سه ەعاق ٤

 هزیپ زس ناه [ه] هزپ » ردنا یسهدازہش نالوا یرادرسو یلارنح هسنارف ناه هدکدد ق

 کا مارق روت بوقیح ههرشط هل ز كر دنا طض یدمش ینفصن كنسهعلق ةد |

 كجا صا نرلوق هعلق هسرار رک هتل ا هیدنف بوحاق کرا هسرارازو یر ران[

 کتا دادما هرب بوتا كنفو و بوط ر صا نک ز ارق کرو زو كسک یزاوروکو و

 « كوروک زرارف هع یکروت راز کزکیسا رلاشامتوریس ءرزوا یراراود هفلق رس ناه |

 یدرمیاوعد بودبا رافاذک و فال هنوک كيب هڪ هلا باح بارش ماوق تیمرک ود 3
 کرو زس یدما » ردا یلارتح هيدنو نالوا ف نب رود شیدا تقاع ناه راردبا ٩

 هود :”A ك با [4] انو: دل [۳] هلو : ك[ قنس : لا 1

 تاک داد رس
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 بولتا راپوط ددع كس ردق و هرلقاق نرتک دادما وب ندنلوق مظعا ریزو رایدلشاب
  ندنلوق مظعا ردص ارز یدردیک بولک یرلقاق دادما كرافک هنب بویلوا عنام الصا

 ۶ كجهرک هنامل بولوا قغ یسهعردق ر هحیک ر قحا [۱] یدا دیب یلزنم بوط رب
 ۶ هخردق نالوا قغ لوا هدفن تولوا ز رک ه هعاق یدادما هتفهر بودا دس یر

 sass ١ هرزوا یرادام لصاما نادر وعکک سام نیا وشرق كرا

 همالسارک اسع کرایدلواردبا مظع كنج ردقلوا هدنلوق مظعاردصو هدنفرط كلک بولآ
 7 وقح هرشطندهماق نوک هنرافک ایا بولوا لصاح تشهدو تشخو مر و هم لاک

 نکیا رادقرتم ندحوم رک اسع وند رصب یراسرتم

 ۰. هام هو اس هب دد اق ةا مظع درب نارد

 ۳۱ ءدنرفاسم هدزعدنفا انشا مهار هبیفرط كلك کھ ی چک
 ید قاحاقیح یرلهنیعم هفولع هلوق عج هدنل وق مظعاردص جاتیصلا لع

 1 9 از ری دس ب وک رگ ایسودروا نایهاسبولوا راوس ۹ هدیعفاشتف و نوجا قال "1 تجاوم

 ّ قو راس رتمو ل هدنسام رطصنم لقاشوق هللارلاراقم یلناقنکر دیاروبع هرجا یرکسع

 مال هرلنوب هرزوا تا یخد ربقح رارطی بولوا شوماخ هرزوا رازن [۲] بوشک رب

  یلاعتللا بولوا [۳] لناقز کیراراکشو زکیرلوا نوسلوا رخ زکیراحاصررایزاغ بور و
 ازوا حاص یخد هکهک» یکو یدلآ مالس یکهدکدیدهوو راتصرف هرزوا زکیدام

 رقح رلیدمهیلیوس [ ع] هرب عیلبو حیصف هحشوخ ر هوك یربع یرلناسل اما یدد

 4 رلنوب هللا قالوا ینلنرق حابص ورطب یسایرد مدا هدایز یخد مديد مدک یرلیا یخد

 1 ۳ نا ا [r] کک 1 یدب ارب دیعب : 3 ۱1

 1 هدر كحهید ( هجیک ) هکلب رایدمهلیوس حیصف ینسهلک ( هجیک ) دصقم ] هکرب : )۱

 كنيم کهدنس هلک ( هتنس ) [ه] [ (م) ردکعد رلیدید ( هک ) كرربو هرص ةحتف هفاک
 ا توو كلا ] ون : ك [11 (م) شعوق هبط هدنسهخس ك « هختف هدنسهخنن نس هنرزوا

 1 وق : ب [ نمک رح هلییض

E aتن  



 اغ ود قل هحراب : نک هدادما ءرلبل هب دنق

 تودنا كاله هلو یاراغفا ددع كيب هڪ بودا ا رل مغل لتنطیش هل ۹

 [1] بولوا رات | زا یرلهربموق نداوه نکل  یداوا زالو ر هلا قو
 یر زکیراقوا و زکیرامغل و زکیرا هریموق كزىس رارافک" ندا رارف هرش

 زک رکشاو:قدالشاب هک ین راشل "4 زعرلر ر ندقلتق بور وربخ ود یدلوا را

 ۱ یرکیزو یزو ایرد هدنمرحم ۱۰۸۰ هنس (ادحتمکح) یدرارر و ربخ ود د ۱

 هنروف الا و هطلام و اب و هقودتیو یاد كاز تولوا سا -
 بولکهنک وا هیدنق ٌهعلق بودبا نیز یک یحیح هداباب یایرد یور یرانویلع هسن

 كنق و پوط لماک یموجحم تعاس قحو چوا بولوا تخادا رک اور یو ك
 نونغرا ندراک ردقلوا بوشطوط لام نارطف و تف برد یور 2و ۲

 هدنراماقم یواهر نرلورو ینلاط و یلایرطولو [۲] راتارسنمو سوقا و رلهتمو

 یلحاخ ورلوارب هسروا راک r بولوا لاح د لصف بوک کرلبدنا رلنامداش هلی وا

 یرلپوط زکیدلک افص هرلنآ یخد ندهملق بودبا نیز نرلیتشک هللا راهردنالف و
 هاب اتام باققا تولوا نوک اس هوک-قاتسا نودوزا هاش قد نرگلوا لما

 بود ارانامداش یسهعلق هه داق هرزوا سار و یخد تعاس يوا بولوا فسكت

 لاسلاغراف و ۷ هدونسا .بوذبا راقلناشف "ست ا:هاززوا شوت ول دا نوک

 نکروق دادما هامل هلا راهقلف و راقاق ی دارد اخ و
 دادما هب هعلق اات اشاب نالق نادوقو اشاپ ےھارا ادختک یتنلاو تلخ هدنفرا

 هب وار هو باقم هتوتغاناملهدنرلقدلوا رارشا بقاو تولا نر تك

 راهقلفو لادنص هراپ زوب رافک هی هجیک یسترا بوبق راپوط زم لاب دما رس هراپ
 یرلشاق هام بودا رشت ۲ هراب وط کا مج هداع كجءرک یرادادما هام

 قترا بولوا هتسوم هجوا مدا ی نانا و مکیدب وق الیواو ر بولوا قرع هلبرب

 كنهخک رب لاض راک گارد یدلوا زاوا شوق هد ضا نامل ر یف ەن دا ا

 ر .ردق كحهدبا روبع هعردق ر بودا مدهم نراود نامل هدنساح لافش کا

 هعامقح ا ندنا رهقاف و راّشاق و رلهتف رف نر وادا هلح بوی 1

 (هقولف) هدنمسق رب 3 رلباتک سا ] رايق : ۳ رتاراپیم با مو ۰

E ۳هغی یو .یدربلیزاب ( هکلف ) هدرلهترغ مدق» ندتیطورسم . ردهدکلوروک  
 1 )م( ردبسأت» ی زاب ( هقیلیف ) <

— ۳۲ 

 ۲۸ نسناحاس ےک ۲



 ا ا ةفرط بودما ثکم هلن رکسع اشاپ نالق هدنسهلماقم هملق هنراو هنراتک نامل
 E مظع روناط ر هدنمرج یبهعلقهیاح هنس رلت زن اپ هلو هت اکو

 ۰ هعلق رافک نغودلوروق یرلهت هعردق ددعیللاو راهاکرخو همیخ ددع زویحوا ها

 لاکو ندنسهلق نامل هنسودروا اشاب نالق ود رددادما رکسع هنوک هنو ایا یا

 ۱ .E ادخ دم اما راع ؤا مت کرا یزارلک تول رف لاب قارا رر
 كل لک هل رکسع هه اشاب نالف وک نفر دعا تبا ور رب الصا زا ترصن

 ا هباط ر هرجا هک رب هدایرد بل لالاق بورک هسیرتم تاقردناتاق هدنفرط
 ۱ وواطو زاق نزک هرجا هملق بولاق هدنلا كنه اطو یسملق هدنق کیدنا ردنکسا

 مک هدلب ر, عادو بوروک ٌهیاط یو حاصلا ىلع راد رص راقک یدا نایاع رلکدرواو

 اداب یرکسع كر یدنلب Fy هلو هدهجک ر  گردتههن وب ابا نکلکد قاح هل وا

 وا یر هک بوط زع لاب ددع كسب شكا بوسوود زودنوک هحک ههیاطو بود

 لات هراب قرق ندهیاط کیو یخد اشاپ نادوق یدزالوا یربخ كتحور ك.هماط

 جنرایارس نالوا هدنفا رطا رطصنم قاجهلوا سماج راکنخ و نراواوندو رد كنهعلق هلا

 اسهملق نامل بولوا نهزک قواط رب لکد مدآ ی دهل نورد توف او ما
 5 اا بومرتسوک نشاب رافک یخد هدنآ بولوا لاطب یراپوط هلج یخد
  بوقیح هرک درود رافک یخد هدنفرط مظعاربزو هدعب یبلوا زاماقج بووک

 :رلسرتم هدقدقح ره ادخدج اما [1] یدردا رللادج و كنج مرک امرک بویان بش
 رابه بورق یرافک یک رارق قواط بولوا 9 رلنازوابم نادهاحم نایزاغ

 | همشط ندنرلتشخو فوخو ندقلجا رافک نوکب نوک هرشط ندهملق هدسب بولوا
 هسیاندز رشدالشأب هغمحاق فرط فرطو هعامقح

 ۱ ۳ زۆ شكلا هنوک ندنوک

 3 لا جوط و [۲] هحرس ددع كس رشکیاو هربموق هروا ددع رزو و ناغرف

 دم ا لزق ندلوق ییا نوا مالسا رک اسع هلخ و یدلوا [۳] رلتآ هدایو

 و برو رس رتم لو ناص ر مدا زود هحنراو هراو د هغلق کی ی رجا

 یب هنس اما رایدلوا صالخ [4] نادن د ر دم قلرا م النشا رک 4بسع

 ی هربموق بوموک < ی ی یرلهریموق نا زق شي نوآ و نوا و رلمفل

AY11 ىدرولوا :  eیسلزاب (  aاتم م یسلزا ( ریلی ۲ ) 1  
 ندندردرمل : 4

 تی Hy ۱ تی



 یاحتلا هودروا هليا ی یالا هداعلاقوف كناشاب نالبق نادوق

 تامهموهاخهج هنوک كم هو تایصکب لاوج كم رو کو هایس دورآ با

 ناتک و ان کیدروتک رارموقو بوطو تاور تالوک ام تامزاول راس یرغو
 نادوقهدیاح بولوا ن د همظعاردص مرکمو وتسدرل رخ حر رفمو هدلمو رولب ادا :

 هدف دلو لوصو مع رش صا نساشاپ نادوق 1۱[ ینس » بوراو یرایرهش صا هباشاپ

 نزاب عیجو نایکروکو [۲] ناتسبنعو راه بابراو اعز بابرا كنبرکسع كايا هل

 نایجهربموقو نایموطو نابحهجو یرلیرحیکیو هابس بلک كرام رنک_ ووا
 رب پولآ یرلتمزاول و تامهم چ و يرامالسا 9 نالوا .دوجنوم 4

 هعلق هرزوا یرایرهش نامرف و نسهلک هواه یودروا كرەديا قلن مداش هم مظع یا

 دا توکیع بوق نرلیک نواه ءاع ود هل هلبا یکی یرادقم و هامل ها

 ها هلح ندهيلاح روغلالعو هلوا اشایدا یظفاح كنەيناح بویلیا ماقممق 37 اش

 رلیدحم كنابلک بوت | راکتفوتو پوطو بودا مظع یالا رب نکررک همالسا یودروا
 یهاشدابنامرف هاشاب نالق ود « نسهدا ك تایم هات اشاپمهار ا .دنفرط كلك كركچ ر

 ك و لط ۱ هرجا مالسا یودروا هدنجشا كهتفهرب هرا ۴

 ربسا ییهغنارب سد یعایا ددع كسنوا هل رک نو بو جلسیم- ددع تای یر

 رلیدتا روبع هلا یراامزاق و یرلابح هدرالب و یرلقارب اب نرک لمل زر هو زا 9 ران

 ارد هل و یرکبشل هصاع هناخسرتو یرکشل ربازج ییسف یرعرق جا لج ندن ا

 بوت[ نرلکتفوتوبوط یرانادنول یعادزاق هب راغا اشاپنادوبق هل و یراش ویچ كنسرلک |
 . پودا رذک هلب راماشتجا [۳] باساهلح یرااشاپ ایرد ددع قرق لک ید کا

 ناخ راو نارقا ماس متسر بولوا قرغ هریمد كوك اشاپ نالق نادوق رادرس ن

 هلرکح كنابلک ندنتلا هدنق ةعلقا هل رکسع كم یمرکب هل بولوا راوبب هرزوا ت

 رک اسعنلک دادماو [ع] توک رر هرزوا یرلهیاطهعلق ر افک كيهع نکداردیا روپ |

 ندهعلق بولق هدنربح ماع بوروک یرانزاپ یربجنز یرلقایا ددع ف نوا و یمالس

 بولت ۳ ددع كم هڪ ر اشاب نالف اما E ۹ پوط ر
E 

 ا

 (نابرع) هدهسیاشلزاب ناتسبرع هدنسیضنب ءزسهطقاهدرلهخسن شعب هلک و [۷] 3 ۳
 (فاص)هد نهرا يادا كنس هلک (فص) [۵] بوشار :ك [ 41 باولا 2 (م) ردنکمود

 1() ردنکم هدیسلوا (هترظن) ] هیرصب :ط .هبرصق :ك «ش ]٩[ (م) ردعاش یملدب |لاب

 تم یا نا نا تیم
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 ۰ رکنوکب ود او بیدار او موق ةد ىلإ 9

 ردم یاشاپ مهار ا لاحرد پولوا راجا رهاش یک یراشوه كرز ندر ید بورواص
 e ؟. كاب ر رود هرزوا یسهیاط ثلکو یسهیاط موق بودا راثن لام لد هازغ هلم

 ۱ ی هر راد وط روک ذم ابد ندرس تا نع هام مدنک وا یرازوک كراغك یرلبوط

 EL یرادرا كراپوطرافک ددعكيیلا ن رک یرابوظ ناک ر ناک 1۱ هانی را

 .ندنیرض موشروق یسهچ و ندنبرض یرلهلک بوط مزا یکی هج هدنرلکدنا موج
 ا رم مز هلی هلاراپوط وند )دا صالخ یرلپوط راراغک ددع زو هج بولوا
 نآادهاج تارض هرافک هلجوب ( ادختمظع ) رایدصاب یزع راسرتممز بولکود هنر ا
 ۷ درانک هرجما راتسرتم هددحاو نآ رایدصای نرارادتقا لاک بوکع زوناص هوا

 ِ هتسبمد بولوا ریز هتسب هل یرلفویس]اهیش بولوا هتشپ هتشپو هتسج هتسج یرلراد ره
 ۱ ۱۶ رب وطب ولط وط 13 رافک ددعا زوشب كمو هک م كم ییا هل رلیدلوا تو

 تسد یزانک هج هللا مظع یالا هلا یرارکی لالو یرانوئعراو سوفانو لطو

 ا هلا راماعتاو [۷] ناسحا راتروثک هنظعاردس ذ بوک  ندسلا هلق لعاب افق

 ۱ راک هرزوا رلهماط ج م هدنف رط كلکو بولق یراب یراب مس وا

 سا دمع تها ا ا نکیآ هدنک انک هلآ رار حز نرابوط

 ۱ هېل هرزوا رکسع مز هرمشط پوند هالا هللا ها راربمد هدن راقایا مدا روا زویشب
 ات ۱۳ ۵ دا زا اغ رنک وی ور یوو ات
 بوروک :ETE هب اغلا ةباغ مالسا اس هنف رط كلکو اما یدثل | هف مصآ

 د یک یوت فر نرابوط ز 6 لاب ددع ن ی زو وا رامغأ هتفح هتفح

 دا نداع | 1 رلاربموقو كنشفو كنفو و بوط بویمرود نا رو اسمو حسص
 3 TEE زوقط نوا هدنجا ۱۰۷۹ هنس یز راسرتم در ط كلکوت بوت وا

 8 ام اما یدرلردبا رارف هب هعلق یرلفوسل اه ام ز زمم بولب و هحقدقح یه

 و er اما ید یرلهک بوط زع لاب ددعكس یللا قرق هدلب قوحم ییا
 رط ییا كنسهعلق هسدنفو ادخ e بدر مدا هدنفرط كلك

 3 r 4 Maes ا اغ و ابع

 مک ود كم یعرکی ههیناح هللانویاع هراپ قرقو هعردق هراپ نسک کس اشاب نالق

 ناسحا هججو رثیدروتک : ك [۲) هاخا هاوخ : ك 1 ۱

 بم ۲ ےک



 ۱۰۷۹ هنس هدهبدنق
 تا

 یرجاندراود هعلق ییوو یدالشابهلادحو كنج روت ون ر زونه ندیکی تو

 ہللا قاروط هل ییارس مظع یانب ریکراک رب لاثم جوجأی دس ر هدنبرق یسوق موق
 مز بویق یرثپوط زع لاب هراپ یللا قرف هوتسوا بودبا مظع هياط ر بورودلود

 رللادج وكنج [۱]ارخفارخ :صزور بویلشاب کما لاطب یراهیباط زمکیدنا اس ندیکی
 طاریقهزب ٌهعلق رافک بولب هد یرلیا مدا ررب جا مالسا رکسع مز نوک ره بولوا

 فرش طخ بحاصمر یرایرهشروخالصر ندنفرط تل ودرد یراق نکس یدررب و طاریق«

 یدنلوا توعد کما ماقم ماق هنداعس ُهناتسا اشاپ مهاربا یساغا یرجکبپ بوک

 لها هلج بولوا یوک تفک و ترتف مظع رب هللا یسهنام راهدازهش ہدلوبمالسا رکم
 هدلاو بومردبا لتق یرلهدازشز بودا ارک تصح هدننادم تا قوس و 6
 ۲۲] سست یفانصا لها هلج اجرک رویا رفع یولغ وید زربرو یتاما هللا هناطاس

 بودا توعد هغلماقم مق ینشاغآ یرجیکی نو *ا طبر و طبض یلومالسا
 یسادختک لوق هنر بولوا هاو اشاپ مهارا .. هام ۶۰ ۷۹ هن

 اغا راقفلاوذ یاب یحرغز بولوا یساغا یرحیکی لقتسم هبا غ وط چ وا انا نمحرلا

 هل a بولوا یشاب جز اغا دمحا زسنورو نا زد !دتتک لوق ةت سه

 هدقدنلواهچوم هنیرابابرا رالاع بص ۶ ووا مظع هلو .e کیو ۱
 ندرس یراتنکی ااو هد ز رک ددع فک ى لوا ناه اشاب ید.ع یساغا یرجحیکب "

 اسمو حص ب ویمر و تحار نار هراق افک بوشلر هح رالوف یللوق یک بوزا ید ک (
 ندنرلراود هعلق یی راکهلح راکد رافک بولوا راناوارف كنج ندنلوق اشا نم رلادبع

Eبوقبح ندسرتم یخد یئاب نانکس هدلم و یدرازالوا  

 هنناج هناتسسا هحنقع اشاپ مهار ا بوئلوا نامرف هغالوا یشاب ناکس هدنداعس ةناتسا

 کنوک وو رلیدلوا:هش شواح جوک و  شواحشابو اغادمحا یلکب هدلحم یغودلوا هناور
 دما رادرتفد تو ا جم ر راک خزود 22 هد زود ا كن هیاط لزق هدو 1

 ربخاواهدنفرط كلك هنواو یدلوا مظع كنج بورووس بولیس نراتاوعا عیج كناش
 هل و هلرک اسع یراناربمریم كاا یو یرکسع یتلایا بلح اشا و

 لوص یشیج یلوطاا و هدفرط غاص یدونح رصم بودرآر قوت لوک 4

 هک ود ینس هیناط موق [4] ككللك هل رانیزاغ ءممز كلولب لاو رادحلسو هاتسو هدفرظ

 شلو وق هرس که باب [r] سپ زد ۳1[ (e) سلواو نرونتو هدش ةأر ٤ هرسک هاط )1 3 ۱
 كعوللو ؟ : ك
 ین ٩ ۱:۹ ضس 1
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 یم همانتحایس یلج الوا 1

 | یراسرتمالسا كمالسا رک اسع هدنرافرط رلهباطواریز رایدرود بودبا نیز نراتسوا

 4 هدا كيب هجن یراشید ندرلوق لوا ناه یدررود قخا هام یرلوق هعلق ندنعدالوا

 َ E رر هدب رللا بولوا اق یرلشاب بویلوا راحالس الصا هدنرللب و هدنرللا ر انک

  ندمش یدلوا زلا رنج [۱] هدهرجما نامع لا رکسع یا ناما ناما » بولوا یرلقاربب

  هدزبس 2 بس رلرب کا حتف یهدنسهر زج دیرک ماشیراب هلکر ہو لهرو هرو وک

 ۱ - رلیدوق هیعلق یرافک هل بولوا سکعنم همظعا ر زو یرلکدید ناماو د «هدزب هدهدتقو

 ۱ فرش هلا مالسا بویمریک یرجا یراهجحن و رایدرق یخد نرلهجحنو رایدروو نرلهخنو
 ۲ مظعا رزو هدنفصن ۱۰۷۹ هنس هدعب رایدلوا ایاعر هدنراغاد هیقافصا یرانایلواو رایدلوا

 . ی بوتلوا راماتهاو ییسو دجو رلمات دی هرزوا موج موم هباط لزق ندئلوق
 او رجا ا هدولا نوخ كاا لزق بولیرو راماعنا و ناسحا هنیملسم تازغ
 كم زو هرک هجن نرلیارت كنهباط لزق یک رشاط قاربط هجنرق نیدحوم رک اسع
 وضم( لابا علقت لاجرل ةم) هک نوا نوک نوا بوک ود هایرد بویشاط هللا رله وط

 . لالتا ندنفرط هدنفارطا هاط لزق ور ندلی کیا بورود نعاد هياط لزق هرزوا

 اا یرامغا ضمب هنشط هنغط یرابارت زونهو هل آ هللا یرامفلزو یدب كيب
 كن هيباطلزق هلب رکسع هلج ادختک یلضف یسادختک رایجهجواغ| فسوب یثاب یجهبج
  زونه بولوا هیزخرد بویشط نراهاس دوراب كنیرامغل نالوا یهاظ هدر ید نوا
 ۲ كنهماطلزق ادخ دم بولوا كلام هنسهنیزخ دوراب نابنپ هنيحنکرب ناع لا رک اسع
 ۱ "ترزو بونلوا حتف بویلاق یثرب ندماندرافک مانو ندرامفلبوسک نفانک او فارطا
 ۶ هملق توق یراپوط زم لاب هنتسوا بوکید هللالوسر رع بوقیچ مالسا رکسع
 ۱ ۱ 33 مظعار,زو بونلوا انب یخد رلهییاط ددع یدیو یدنلوا ترشابم کک ید رو
 یرلبا ندهساطلزو بولوا لطعم هدورک هلح یرلهیاظ اشاب رادرتفدو یساغا یرجیکیو

 | 3 نداوقکیاوا یرایارسو رلهسنک نالوا هدنحاهعلق بوئلوا انب راهمظعهیاط ددع چ وا

 ۱ ورضود هراوید کی هرجا هعلق راسرتم می بوئلوا ترشاب کو شب قراود کی

 ۳ هراوتسا طبح قالار لاثم اهقهق دس ایوک یراوند هعلق کی اما یدالشاب هکمتک
 ۶ ءرزوا یراولد هماق کی و برروک دینع دیلپ رافک نغودل وا حتف كتهیباط لزق
 رار بوق رابوط هراب شع ید هرزوا یسهیاط تروعو بوق رابوط زع لاب هراب

 [ (م) ردففم ند ( هدورجا ) ز هدرچا : 4 تب [۱]
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 کنج رواط ۱۰۷۹ هنس

 ناخش ددع یا ئم ندنر رکغ وک تا هنتس ودوو هر بولوا جور 1

 گردشلوا مظع كنج ر هددع زور و بولوا دېش یرلاتف زانهش زاهش ندرلنار
 نوعلم اما ردشمالوا مظع دربن هلو ور ندهنس ییا ردلکد نکم یربتعت هللا هج

 رایدالشابهقمرقهنن تویبماعط بولوا لا و بالی هربق هرق ناروالد نازرابم یر
 هد رخ بولود هلو يم شملطوط هوط هدر انروا بوانوا یر كجهدک كراقك

 یدب كيب ید هلج بویلاق یرلناوت و بات ندمرق یرافک هلب رلمالغ غلابا و

 شا ددع زو هجو نادوق ددع ر نوا بولوا ریحز دن رسا ددع كم و هلک

 یرارافک هام هلل را رک ىلجاخ و سوقا و نونعرا میم" هلا دنن و دق ی
 نراقارب" نوکر ندنل | ؛هعلق توروس ناسک :زم:ناسک+ الا الا ۲

 كراقك نالوا مانع هلج بوک هلبایالا تانغ هام قارلاح نرهتمروتو لو قا

 كا و" ندهملق زافک هدنرظدتبا رنک ندنظعا ر رو "روت بلا ۲

 ندنراراود هعلق نراومنک ید غاد رانی دیگ بوروک ییالمر نان

 تازع نعودروا نرانو كراربسا زو هج مافعاردصو رلیدلوا هراب هراب بوت ۱ هق : . ۱
 كنبرانادوقددع شپو یدتاظفحت یراتسانالوا هدندنو دیق یک نه بتوژوک نا

 عیح بوللوا لذب رلکتلح و ماعناو ناسحا هنیماسم تازغ هل بولیسک یراهلک یم

 هجو یراتلایا كرلناریمریم نالوا دیهش هنرارا شيا هج بوليرو راهراب نات هراحور
 نالوا فویسلاةش ولوا رلینامداشو رورس فرط فرط هرجا مالسا یودرا بو

 اجرهد یسبع اي ثوط یز ددم بودبا هجوت ههدلق بوکنم و ح ورح راراکهلیح راق

E 

 یدرو هاشاپ دم هداز یدس یزو هت بوطوط یسع ترضح نرلاحر هدنر

 اشاب [۱] رپ ییهیای یزو هجنو یدرو هنلوق اشابلع هرق یانق بوط وط یزو ۰

 را مظع یالار راکت هل ران ایزاغ هل یرافک هل هلا دنودق یخد E تورو هلل

 بولواراماعناو ناسحا ا ا هاه بولک همظعاردص ر وضح رلذا ريم ربم ددع چ و

 تازع بولوا هناور هتیرازک ص هنن سک یه بولیردک راهرخاف زودرز تعلخ هت ز
 قاشوق نوک یحنجوا كکنجو تح یداوا رایداش و حرف یحد هنوکرب هرجا نا
 كلاش طصم لی و هياط هجراب و هياط كمکو برافک عب + کەدنجما ةعلق ه

 یرلراود هعلق هاش هرق  بوقح هبهراکشا سانلا الم لع ی هج هرزوا یز

 SV هل |یمض كتسيحنکیا ۰ ی كنا نج زا ]ا ك ءس . ريب 2 ب [۱] 3

 ست ا ا



 دا ددع ۲۱۲ كينوا ندهعلقنورد ناه , ۳-۰ فرطفرط وند ردینوک یځنجوا

 بوقبح ندهعلق قارالج نرلهت مور و نونعراو مودق لط رافک لا ددع كيب ییا و

 ۳ ود ژوژاب ژوژاب و ۱۳۳ ارور رافک ورتو ا ر یخ

 هان الع [۲] ند رلهر هدرلهرافمیلئاق یرانح دونح هقررفرب رکم هک وا هتس وهج وا

 ار هج ناه هللتسهلاو هللقمظعلا نکیآ هدنددص كجا طخ یراسرتم بوصاب یودروا

 سرود 4 نده زعابرق هتشا رابزاغ هر هدب کا هدلاح و ۳

 ادعا نایزاغ كم هجم هجا اد لوغ لوق یراشواح یالا ود رار هک ۈپ وک

 اولو تایح الوم هلمج ندربق هجن نوک یودلوا خف لیفارساروص هدننوکر شن رشح و
  بورتسوک شاب ندنرارازم سرتم یخد نیدهاحم تاغ هه اہ هسیا,راورتسوک شاب
 1 یادص هللوح ناج ندلد نورد یسهل نایر یرلهنس و نایرع یراحلق و ناق یرللا

 ۳ aise بوسک نزلدرا هفرط ندهعلق كراقك بورودلو اهر ههللا هللا

 ورک هی ر رر رکسع ییا بولاق هدنجما یرارکشل نایهایسو یرکسعیلرصمو ها

  روتاص هلی وا E ج بودی کلم ا مکیدلوا شاخ رب شاوص رب

 ع ناك رشم ا اولتقاف) ةیا هلوا شمرق مدا ی ردقلوا فسو ماظجاخ رکم کرایدرو ید

 هل یراشبنج تاکرح كل هیناحر دونج هرزوا ینیرش موهفم [4] (مهومدجو ثیح

 1 ا لاح ررب یر یه بولوا ناشی یراهنناظیش دساف رکم راکفا كشک دی نمشود

 ید ارج دنریسا نكي هجو اک تور هت رللا دلزلناروالد ا
 1 1 هسرو و یراع بانو را هلح و یی یالا یعاحنس اسنغم هدافو نادیم [6] رتبو اما

 ۳ بویلوتروق ناج ندرانآ هیلکلاب یراتماعز بابرا هلج و یراچ بابرا هلج و یب

 واز یعرطق و رایدلوا شوخرس بودبا شون [+] ندیلع روک قاس نماج تداہش
 ا دقگ لاو ید ون ,ییلول بلا تشم هاب دیکی ددع زو چ وا یخداشاب دک

 اب راتارف ا ا ا هتک و رایورا هداپش سو دیک روش ید
 on قانشو Y1] ادخیتک زعدنفا یسلاو بلح و او دو. دا هنلو بوط

 د ع كيب و هلک زوب ید كم یدب ) یهدیغاشا هة رب كفاوم ] كىن 9
Ct8 :ل ۰ س [۲] [ (م) لعاب .هخسن ( كم وا ) هکر دا تلالد ردیف  

 س ]١[ (م) ردهدهو ةروس لیلح مظن و 1 هرزوا لاعو : ب [۳) ی

 وا كعد (ندللالع )-تعو-(ندلع) ردد ینیداوا شیاک اب 1"ندنیلع : دا [۷] درا

 ۱ [ دیک اب ] ینادختک : ك [۷] [ (م) ۰ ردزاحم
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 ینح رواط هد ۱:۷۹ هنس

 هدنرانک ایرد ا" هدمیظع نادیم رب یرجا مدا زویدب هدنزوب ما كنباط لزق هد
 هتفه ر هجراو هنیزوب ج | كنسهییاط یسومق دارفناپ اا ندننرو یسهیباط تروع نالوا |

 دس ینا مدا یللا هنیدرا بویلوا ریست هللا رالد کشعاي یراود هعلق نیتم دس ر هر

 . یر نراتامهم هل و شعا رلمغل هلح ینسیرایا یخد شمغی قار وط نلاق یک وجا
 یلصا كن رلکدردب ود هورک بودا حنم ندشیورو یرلپزاغ رکم سمرود بوق هی 3

 هبا قالوا قلشاط یفاص یرار قجهلوا قدنخ كنراود هعلق یی و و شا راود و

 زرا ددع كيب زود هرک هجن و یرلماد زومود هللا رلقزاق وابمارش تاق رمشللا و ةر

 راش راسرتم نوک انوک ییرادوا بودیا ثادحا راتتطیشو لیح هج و [۱] یر
 هندرا هیاطلزقو هنکو ا یسهعلقراو د کیو شقو و ردرصاق ناسل هدنفصو یخد

 بودا رلراود اس یدادش ینا نشرا ران وا یناقه نۇ یخد راراود نلاقتاق

 ناغزق كيب هجن و بوق راتوراب هسک كيب زوب هرک هجن هتیرادرا و هترلکوا ك
 غل هاغالوا رب قاشاط لح و ارز سشعآ هداما هغاع ك بووک تر ی

 قاطلس كنج زور ز به هد هیاطا لزق هب انا شقا یاب تا ن
 كيبییاو رامغل ندنیفرط ددع شت كيب هدنسهعبرابناج كنەيباطلزقوب شقلوا .

 بولوا نادیهش نابرق هنبروغوا ند ناجددع كيبیدب بولتا رامغل مان همرکسپ ددع زو
 بوم اللصا هناشیرت لاح و مالسا r هنس بولوا ملست هامل ا تس [r] یرانا ۴

 شابو ناج بودا كلرورتهو رورسو كلروانش راوردنمس غرم رابره هدنجا دور
 بولوا قرفتسم هناق لزق هدهیاط لزق كرەدىا كلروا كنج هدنتسوا هياط لزق ۾

 رايداموق ندلا هياط

 رولان مظع كنح ۱۰۷۹ هتساو

 . بودیا هرواشم هدهعلق نورد راسک اخ رافک ینوکیحنجوا كنسرک | دعای لاسو

 .os .كنبرافرط كلك هوا بولوا هنفرط هساط لزق و یوج عج كکرو

 ود !هصب نفرط كلک هک وب ناه یدلشاب کم روک زا كرون هدف رط لوا تولوا

 كفش دبع تازغ هلج نکیا سمشلانم رهظا بولوا رهظ تقو هجندیا عج نرآ

 یرلنادهماج : ك [۲] یرکرد : طور ی راد ك

 تی ۳۱۵ تب



 ج ۹

 یس ههانتح ایس یلح الوا

 ۲ را بولک راءرخاف تملخ كلذک هتقلخ قاجوا ميمو هرانلوا هدراکرس هلجو هرلاما
 مرک سم ترع ردلکد م تربع » بودا رلاعدربخ هدرلهماناعد همالسا نی

 یتش راہ لوا هسخو زسهدبا حتف علق اکب بودا ماعهاودج هلیناک ر كنافطصلا دم
 ۱ مردبا كنها کنج بودبا مایخ تکم بوراو هتل آ هییدنقلا مونا ءافتود [۱] هددابآ
 _ انالاواعدلادعب بود نسرو رم هزمهاشابقح رونلوا تءارق فیرش طخ ود « مالسلاو

 بحاصم بولیر دک رلهرخاف تعلخ کا هنس رل ا ع ر هدایخ ر نینجا ناود

 ۱۲۰۲۱ ا سا یبنفا ك _نتیییدقا"یرجیکی»یافار فتو
 ا راو كارت كامظعا ستو اغا.تفسوب یراب ریش بحاصم

 3 مزب رکم یدنا اشاعو ریس ندنان جنک رب نسهملق هدنق لاثم دنوامد هوک بوراقیح
 ِ یتعاسو تقو سعا هدامآ یلهنیزخ چوا و یللوق چوا هدنتلا هیباط لزق زم مغل مظعرب

 _ شو هللا راپوط زع لاب نالوا هدنتسوا یاح ندز یر كهباط لزق هللةمظعلا هحنلک
 عیج بودبا جورع هناا جوا یراوند جالوق زو كن هياط لزق هلبرثرافک ددع كيب

 هایرد یکیب هجو نجما راسرتم مزا یک قارجوا یکم حج رویط هداوه یور یرارافک
  یرلر|رق هرزوا هّیاط لزق بوروک راسک اخ رافک نکو دشود ههعلق نوردنا یمک و

 1 بوحاق هجنراو هاما یسعیج بوعار یرافرط لوا رافک هل بولوا لدم هرارف

 ال بونآ رلکشف هنیرلتولع نات هدایرد بونایق هتسهعلق یودناانن ندیکی بیرق هامل هدنا

 ِ هسیا هداج یر زاملوا رعت کرلپدنا دایرف و الیواو رب وید كلا بولک یزب نمالا

 | محرم فجور نیملسم ثازغ يج بویلوا رادربخ ندنلاح .تنبد نمشد
 ۱ لاو راشواح ندلوق میج لاایف رایدناآ شیورو ود ردتمینغ تصرف بواواجلق لاد
 . راتنطیشو هلیح هدنسیرابا ردلکدیامز شیورو رابزاغ ون ود بولواروئاصلاد هدرانآ هلم

 ۱ . بورهدنود هورک یرکسعهلمج ويد كروطوا هدزکیر, یلرب ردقوربزو نامرفو ردقوج
 ۳ وں ندرللوقاحاج اما یدنلوا لاحهدوسا بوروطوا هدنرب یلرب لوالاکیکیه

 ۱ رلەراپ ناب و رالت و راماعناو ناسحا ندمظعاردص بولک رللدو راهلک ددع زو رشکیا و

 ۱ هجش هرکصندنرک ...بوروک یلاتقوبرحو یلا دجوكنج وب اغا فسوب بحاصم یدرنلآ
 _ ناور هلا هدژم وب ههاشداپ ولتداعس بولآ رلمامنا و ناسحا ندرلارزو هج هسک زو
 رب بوروک نغودلوا مدهنم یناج رب كنهیباط رارق خ زود رافک هدبنج هتوا اما یداوا

 در دع اأ

 هم وب ۲۵ حس



 ىسەرەق هنشودآ هک مور تن اشاب دچا لضاف

 یودروا بودا تخورف رانایزاغ یرلهتسارک لوا [۱] بونلوا عاق ندنرارر رانادهاج
 یخد ناملسم یودروا نوحیقح ادخ بولپای راهلشق زواحتم ندکس نوا هرجا مالس

 هل و رامغلددع شا ورقرق ندرافک وندز نوک ره هنب اما یدلوا نیزمو رومعم هدای

 هدر یلشاط وب امدقم بولوا دولا بضع مظعاردص ناه یرلشاب هعالل | هدنشا یاشاط

 ۵ دءدنسنومامهریب» ردبا بوربعاج هنیروضح [1] یرافک هدنوخرا ند ردقو
 <: یک دهم د كليراص ههملق ندنا ردقو غل هدنا هبا قالوا رار قلسشاط ی راتک ایرد

 هم ای رامغل هنا راشاط رفاک مناطاس هسمدد » ردنا باوج رشاح رافک ناه هڪ
 توس رلیارس هلرطاخ یافص بوروطوا یک رروطوا هدنتسوا اطروع قواظ هتجولق هدن

 ا ها يرو ر شن وشن سا کک کو شق و
 هدا ناسحا هعاق هزبس هللا بانح کر دعما كدا ه رحم هر بود شورو ندرلر

 .كیب زوب ردقو ناه بونای راهابو غاب رلبارس وی١ شیوروب هاب یی الصا زنم اما
 نکا ا ىوش 4 e « زسرردرق ود یدلوا دیش یدح تها

 .ید دییا رفاک یدک مناطلس یهللا و » یرلرورنه نیا 3 ي هج توا

 رلشاطلهمیلع رافک ءرکصندلب ر قدرروطوا ناماو نما :رم قلش طو و ور نالی ر

 .ۍرلرایت بایراو یرلاعز یا مور هلبارالک زویه نوک هو میم هغاع | رب اجل هرجا 1

 بدم هرک. رشللاو رقرق یزلکپ "یالاو یرلراج و. تحامزه وچ ۹ بوق

 اف ضرر گپ رلکدید » لهدا س ورود هلا هللا هللا هب هعلق نوک رب اطلس ناه یدلوا رییغت

 :(نمح رلا یاو ناطشلا نمةلحعلا ) )هیمتفروق نرو دز ی ید ظ :

 ةنوهم رومالا ) بوند ریخالا هیلوا كاسل دما دابر ٌةياط لزق وش هر < راشعد

 تاسحالب توردا انها کم = هاب امامهاودج دف رط یههن ودیا 3 نمهالک € اهناقواب

 :( ماض و دارع لساح ) [۳] یا لودنم یرلماعناو ناسحا هرانازابس نایزاف مس

 ییا ادخ دح هند هياط لزقا هورو هورو هتسها هتسها تاغ ها هرزوا لاحو

 راده زخ ندنفرط هانلاع هاشداب هدنسهرغ كنناضمر ىج زا ۱۰۱/۵ هنس بوراو هدلب

 یت سه ترجیح عروس بود سس سس

 رومسو هاش جوغروسو ناتفقو حلق همظعا ردص اغا فسو بحاصم یشح هصاخ

 ,یربعوهرلناریمریمو رلکروک رومس هرلارزورت اتو بوروتک ہک یهاشذاب تملخ [4] راشو

 اک هدنوخرا : پب ۲1[ (م) معاش اهد یلوا (بولپا )1 تو

 سوا و ك« سا ع] (م) ردیسان» اهد یسلوا ( یدتیا >> ید ) |

 دوم ۳ تک



 قسمان اس "یلع .ایاوا

 المر لاح ون دینعدیلب نعل لارنح یدلوا نمهزک تاو یر هدنجمآ هعاق نا

  ماللتسا رک اسع لجو یدشیاب ندرارب زسمغل ههملق لنابع هراعهن اما یدشاش بوروک

 افک" یشلوا ناماو نما ها قالوا [۱] هدر زیسمغل سوق هدایرد بلو هدر یقلشاط

 :ودما رلافص بولقا هتیرارب یلاخ زیدمغل ئاج ه كنهعلق كر [۷] یدک یاه راسکاخ

 دابر بوئقم 8 : راناداخو زم راهباخ دم ها حج بولاک : زمتحار مزب هدا  هعلق مز

 0 ا ندرافک هرك ندنوک بولوا اس رافک بّوسد یداوا

  مالسا رکسع بورتک هنیرارکنم یوزاب نرلتوق راو راکهلبح رافک هدعب رلیدالشاب کما
 ۳ بوک ود راکم براصو بوق رلشتآ  یراشاط هلرلوص بازبت یرلابق نالوا هدنفرط
 دئلوق اشاپ مهارا رادرتفد رامغل قاحوا تاق رر بودا هراب هراب یرلاراخ كنس

 .[۳]ولشاطامایدن | رامغل همرکسپ ددعجاقر ندنلوقاشاپ نسحیراصیثادنرقاشاب شوایسو

 رک ود یدلوا ماع غل یخد قاخ بویعا تباصا یررض ردقل وا هقلخ هلغلوا هدر

 3 مکیدن قادما فلام“ مار شست فا دواین کب یحزوقط ر نکا هد رار ولر

 e را هڪ هدنجما مالسا یودروا ندهلزاز بو هردردرد نامسا و نمز

 ۱ ۱ ۳ عج هدشط ی راد شا هدنجما E شنوا كم ادعام ندرلادهش نالق هدنتلاغل

 شهلا كم و رلیدر و هرلحارح هدهرشط بوقح رلحور ددع زوید و رلیدنا نفد

 ۱ . هدع کیا نوا ناه هدمخل ونو یدئلوا"میلست هباغا ناماس یساغا لالاتبب یرلناد ددع

 ِ 8 هک اشاپ ... یسکب رلکب نا مور و یدنویس هل راتارفن یرلاغا یدک :ندزین

 ۱۳ یا هی دوو ر یا نسب زا ییلوا داتا 4يز
 ۳ رلس رتمواسا رش هلرافک جراخ ندتقدنخ هیاط لزق بک ند و وا رلمظع كنج

 اوکو هروس هر وس اھ لوا هرکی هدر رافک لزم قوا وعود

 و هڪ و هل رلتوراب بولو رایحیمغل مزب ونک ب و نرامغل ییتطیش و لیح نوک
 .رلرب رب یرلمغل كرافک هللا غل مزا هدننلا ر هرک هح ودا شو ذخا هل رازافک

 مه و هدنمز یور مه هدشق لوا بودا لادج و كنج هلي هدنیمز رعق بولک تسار
 واسنا بش نوک انوک بوتلآ رللد هو ولکه ندرافک كرهدیا كنج هدنضرا ق
 ۱ نرانایزاغ نرلهتسارک وابنارش تل رو هرک هاو بولوا قارحا وج یرلماد ربزنخو

SE]قلشاط : ب ۲۳۱ (م) رووقوا ورغود اهد هسازاب ( یدک )2۲۷۲ زار ور . 

 .r : : 4 [ ع]

 تن 6 ۲۷ دت



 یهدخ نسح كنسهدازکب مور ر
ES eتنی  

 رک امع هج نکا یو .e لارا كتم اا
 ا هرزوا [۱] رے ا مالسا هل قادحاصات بوک هدنا مالسا

 ادیرلرپسبوشلرب هر یلرب ناک اک بوئلرپس تانغ هلج هجمویق رلپوط رظان هرافرطو
 اغا راقفلاوذ یشابیحیغز ہدلعوب ودنا داجا راهءاط نتمو العا ندنکلوا ج رایدتب

 هل تا ناود بارا هلو هاي ناه ع ییا م کید زاق یرللو ناحص ر هتسها هتسهآ

 یاو قامغو یرکو یرک ۱ بویعروک مدا رب هرزوا تآ الصا هدءاک بودک هناوید
 یرالود سرتم عساو هلو هدنتلا یسهملق هیئاحو یسهملق قازا ؟ردشلوا یرالو ناحص

 ییجیباج کیا بولوا مدا ددع زوب زکس كيب لوط كنبرالوب ناجصوب [۷] ردشل
 هدر چ وا ناه کراوراهاخ لیسو رلهاخهزو و هاخهوهفوباصقو [۳] بارولاقح و لاق

 کراو یراهاخ لیس لیوک یناورنخ ددع روا كناشاپ ادختک ھارا تاراوب

 بود [4]«وص هنقشعنیسح هلبانسح ام » ( عرصم ) نوجیحور البرک تشد نادیمش
 یلادوا .ددعتمو یلهحابو غابو راو رلهالا لیسیف رولوا لذد رلتاح ءام هاشطع نایزاغ

 رلسرتم رومعمو نتمو نښو مظعم ندودروا یلوا بولپای رابارس یناورداش و ما
 یوریراسرتم ندر زویید, ها اوب بل با هياط لوق مالسا رک: اس عج بول
 بودبا داجا یرالود ناحص نوک انوک بودا رلکلنک هوک یک داهرف بوزاق هض

 لزق هد ... ۱۰۷۹ هننس بوق ریوط زع لاب مظع بودا رارپس هرا لر ددع یالا ق

 بوک یددعر نوا مکیدنلوا انب رارپس مظع بوئلوا عورش هنمشپا هززیلام وک ما هیباط

 هنیراتسوا كنسر یه بولوا هلاوح هبیاط لزق بولپای ردنکسا دس و دنوامد هوک و ژربلا

 هکود هکود اسمو حب ۀیباط لزق بویق رابوک هملق پوط زع لاب ددع رشیمرکیو رقرق
 رسکنم ه هناشوط  نانلوا ربرحت یفاصوا امدقم بونشآ یراهلاف كراپوط زی لاب هم
 امو [۵] بولکود رلپوط زع لاب کی عنصم هدایزلامم هنمرار هنب بوروتک یرایوط

 وقح یدیاقوبهیباط كسک و هبوب مدقمهنس قجشرب اما یدرارک ود ةيدنقاملق هنیامویف
 [4]یرلتهناخ سوقا ورا رطصنمو هسکو رایارس یهدنجاهملق هرکصندقدنل وات راهیاطو

 رافک بویلشاب هغماللق رب رب ندنادابا ورومعم هدرهشنورد تولوا مدهنم او

Is.ییجرب ] دازو ط ۰. باتر: ی [۳] ردقمانوا : ل( س ءان ا راشاط :  

 (م) ردنکم قلوا ( نان اصیغای نور = تایز ) هروک هنلکش رد زىققا ی 6 زمان

 یرلانب یللعم : ك [1] بولک : ت ۰۰۰
 ان اه



 i یلج ایلوا

 | جورلنادوبق هلم بولوا قحتسم هلتق یسهدازکب موروارب ینمی هدنوخرا رب هرجا ئس

 ۰ رارروس کیدن و لند دنف هد وخرا و ود دلب یلدا لع بودا صالخ ندلتف

 ۳ اقا اف با ( رده هللاور دم دسلا ) اما نارردنوک هننرهش ناروم ندنا
 | داص یئیشر یلوم یسا تمکح هرزوا یلومضم ( هابسا اه ایش هللادارا اذا ) کراو

 ۲ ( ایس عینافایس یشلکنم ) [۷] ۰.۰ روس يا ارز ردنا قلخ ناسا كن ادب" هسلا

  رایدروسهنتالوناروم ندیبدناق ینسهدا زکب موروا مان [۲]هدنوجرا مکنوج ردشمرویب

 ۰ فو یخد لوا بولک هنساشاپ هنسوب بوجاق ندناروم هجیک رب بولب تصرف یخد لوا
 ۳۱۲۱ اسد ۰ بوتلو هدنوخواو هاندا واتداعسبورمدنوک هینودا: هدنلودرد
 لات هللااشنا ندنوک [۴] همظعاریزو هدتلا یسهملق هیسدنق ین .نسرتسا نسهملق
  فاعم ندهاشداپ بودا رادع یاوعد هنوک هڪ وند « موا ببس هنحتف یبهعلق هدنق

 3 بولک هییدنق هلا هداز یدیسو هباح هلا اشاب نادوف بول | رافرش طخ همان ملسمو

 1 دوفحو ردلب کیا یمالسا رکسعو ریزو یلتلود » ردبا بوشلو همظعا ردص نا لوا
 ۳ ال و نسرردرقه ید تعا و هدنرلکوا یراهیاط یلناقو هباط یلشاطو یسهیاط
 ۳ رانا مثل نوا ندر ردرامفل تاقا رشکیا نوا ورانوا زکیرلتلا هلج هدرلارح وو

 و زکسراتود مزوس م رک 4[۱] ردراشل اب هلمرپدن و یر مو ردمرلشا مع هل
 3 ندهیاطلزف اما ردقوح یرلمغل هدنعار وط ارز كدا تعارف دیک و هعلقو ندرللح

 هترانک ایردناه ردقو مغل الصا هدفرط لوا بولواقلشاط هلم هجراو هنراتک ایردات

 :رانک ایرد هدنفرط كلکو ككدبا باك ی زکهسزعا حتف نداروا ٌهعلقو رک | كراو
 اهلا مغل ی هسراو مغل هدنا رک ۱ رانسراو هند هملقا بودا سرتم هدنجا موق

 3 3 مهر EY ۱31 ی مظعا ردص هجنرو راربخ ترسم ود « كقا

 « او و هدهزواشم هللا تلود نابعا هل هرزوا یعطاق صن ( هللایع لکوتف تمنع اذاق

 2 زوا قدصام ( نسح هللادنع وهف انسح قوم ولاءا رام ( توروک سا ر یربد و

 ۱ | عج ویرامغل عیح شملکحانعو جرورسدرد ور ندای قوج ور ` بروك لوقم روت

 مدن جدا و و یرلرپسومهو یرلهیاط وهو یراسرتم هلو یرالو ناحص

 رو یا قاپا » :ردوش 0 تولوا هدفهک روس لیلج مظنوب ۱1

 . کمظعا « دك ۰ س [۳] هداوجرا : ۳۰ رس رحزا : د ۲ ۵) میناف ابیس ار لک
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 13 ۱ ۶۳ )2(  یی دنمهزوس نار مع لا لیلح مظن و [01] ردشاب : ك [ ع]
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 ۷ هد هب دنق
 دیس یس
 تبسم

 هنس. ثكيهعلق ون هل رلپوط ناوح هراپ زو هلح و هلا راپوط هوروسولق هراب ی

 هدنحراخ قدنخ كیهعلق ادعام ندنعدل وا رادهنخر ند و ۳ بو ءط تامدص یسک رب

 3 ند و ۳ بوشل ر ۳ زر ترا E زونه هت رر نالوا مدہم كرل هناط نالوا

 یدما هدانشط هرشط هلیسهدایز ًامویف ًاموب :رلادہش هشمن بوقا یک قاموا یاقو یا مدا

 ندرلووانالوا لزا نداوه و ندشاط و نداربم وق ند وط ناک رخ هدهعاق یر اما

 همظعار زو بودارارف هرشط ند رجا نکءودشود تشخ و فوخ هرجا ب ولی رق رانک

 نکیدشود البواو هرجا رافک بولوا الغ و طحق تیاغو بور و ربخ هلی و راوافنک نلک |
 رام ایسنا و :نانح فا و نورك ىزا څو فسا زوم هر و زا

 یرانرق كنچاق ر .ندنوک چاق رر یدا رارک براش ہر هدنحنا ودووآ تو ۲
 هد رلکد ای وس یاوارف تمشعو نم ةلف وح دل زن ركع لام ي تو هب دعا یر اهن بوتط 1

 نک راجاقیاقر و یدرلرلک بوحاق هماللسایودروا هرمشط ندا «ءاق نر ھت ناه 3 ۱

 یدروا هنیزاف یرلذو هرزوا یراود هءاق بوطود یرلذو ران

 هدن- هر رحم ۱۰۷۹ 4سو

 رءعردق و نوع و «شاش ورا ىللا زو اشاپ نالق نادوق هن ق ا 1

 ءایسدوراب راطنق كيب زود هرکه هس و بورتک دادما رکسع هزات ددع كب رک ا

 راتامزاولو تامهم راسو راهاخهبج باسح البو همردصب و طامصکب و یادعوب و نوا
 راراحذو تانهمو راک ندهناج لضاطا را یراب باتج نرصح و دح مکیدلک ردقلوا

 همالسا یودروا رلدادما ناکو اما یدالوا مام بونشط یا چوا لماک ةا یودروا

 كرادادما و اما یدلوک یرازو بولو ناج هزات  نملسم تازغ هل بولوا ِلخ
 نالوا هدنس هظفاح هرناح هعلقهنس و یدلوادپتمهدآ جن ندالوادف هرتفد یخد یسهج

 بواوارومأم کک همالسا یودروا هن رانو ابا ... و اشادحگهدازیدیسو اشاپ ىلع یفاق

 هودروا را راکم اکی اش ادو دم ا هل .انردحومرک اسعءدیززک ددع كينوا

 لامایرد وب بولواقنورهقشاب هرجا رلهاکر خ و«خ بولو ناحرد اناح تاغ ہا هد

 ... موروح هدنفرط ٹاک اشاد هداز یدس بورد وق «دفرط رطصنیقاشوق ی ۱

 هیدنقهدلح کیدک هدیرک رب زج مظعار زو (ادختمکح) یدلوارومأم هنع وق هنفرط اش

a 



 اس نالوا

 كشت 1 ER هلن ااشاب نوا تالم مد. ..هنسو یشاوص یسهعلق طاراو

  وزواهدنحرا ۱۰۹۷ هنسویرلدربن یرلهعاق [۲ ]دارغ نیقونقوآ ۱ هسع رهدنب رقیمهعاق

 ۱۳ ی رکن ناخ ران. وب نم 2 هنسهس و یرلش وروا دو قا زقی راهعلق

 | 2 وقار نالوایلارقلدرا .هدنمرقیرهش [۳] ووا هدنتمالر هل ناخ یارکدحم هرارکسع
  یارک دج و یارک مالسا هتس ید و یئاخر زمنیدرق بوزو نرواط [4] لارق

  رسنوروب یب نادعو هدنحراب ... هنس و هدرلارع 8 ودنا دکال یک رل مصع ناخ

 3 > یار یرافک هدنتلا یرهش سا هل رکسع ناخ رانا" بودا نایضع نیطنطسق
 Ss یلارق ېڅ وفاز هللا اشاپ دم حا ئدبس یزاغ هدنراید لدرا هدنحرات ۰۹4 هنس و

 i راو ژولف یر و هدنسا رحم [ه] كحاح هدبزون ج كىوق سد یر رمد

 ۱ زنمظعرادربس هن هداز یلریوک هدنحنرات ۱۰۷۳ هنس ی وب هدرلازغ ولوا یک کام

 نی یهدننرف نمهعلق هژنق هدنځګ را ۱۰۱ ع هنس و هدنسانغ راو وا هلا اشاپ دما

 ۶ رابظع تلدح هڪ بوئلوب هدنمازما یمن ۹ ابار رہ هددروب مع ةن هب و هدن کیت

 1 ۳و و  شعا یزویصآ مار غاب هاك رف هدنناب كنکتج هیدنق ون رلازغ لوا اما كدا
 ۳ هد نو تام ور ماا ظوبه رلئوک نوک “ےل مظع كنج نالوا کا هیدنق

 3 نوا و ۳ ان یلاع رب هلو هدنراتلود

 3 و تر
 ۱ ِ اے را كحرت رب هلوا ءدایند یناف یجنالب کا درک قلوا كاله ینالغوا مدآ كيب هج

 ۳ ع نطبم و رصبم و ردم ر هلو کرک كمك [۷] كيب زو هڪ هڪ ومضم

 1 گر و هک رادب مظع ثنح ر هلو کهلک معا ر زو شیدا

 3 > هي دنف و هجن ما لصاح نقيلانبع بوتلو هدکنج و راشمد « ندد دننام

 لب ربط هناس جوا نیملسم تازع aR ار ز ردلکد راصباایوا مولعم ییدا هب

 .قارحا 1 جواب دل را بولر الخ ا وسا ناربط هرجا یراشتآ خل یک

 اما رل رارولوا لزا ندامس رلیضعب راو هدنام بولوا بارت رز یر كنمک و بولوا رانلاب

 ر, تراک درابوط زم لاب هقو رقرق هراب ید ناسقط زو هعلق و ندلوق ید نوا

 ۱۲م) ردعلزاب هرک کیا: ھو یتسلک ( نیف) مدنتم 7 دارغنیقو نإ ۴ هر ك ۱1
 :e جا [7] كجا : : ك [۵] لارق لغوا ىش وقار : ك ]٤[ ردزسهطق لبو هدهخسنص [۳ ]

 [ (م) ردو یبورغود ] لب : ك س ب [۷ | راو
E 



 بس

 ناطا- یللوق لشي
 سا
 س

 عقر هروب كرابم یعادر بوروک نلاجح ربثم ردب كرا یخد ۳7 نو

 یدلوارحستقو هکنوح یدرود كدحاص بوتروا هلامارحا ر یک اب ادوجو بودا |
 نت ۱. لب کا یهدنچوآ قاحا بولوا لئاز [۱] یرلکنر زو درو
 بودا م ىرلارقف زون هجا همشاب بونلواادا رحف تالص نوح یدرروا قررو

 ندر چ وا نوا ی ؟ يرو u ندایردبل نش رششن هل رک دو دیحوت

 هدنابودبا لسخ یقح ([۳] هدنبرف ما. كد ءزف بوک 3 9 8 ۱
 هنمسا بودا نفد ها .r بول ی زاع هل اماللسا ر را كس زو هح

 رک راکنفارطا ینیرمشربق بوردزاق قدنخ هنفارطاو مدوق ما ود ( ناطلس و د

 یتمالع ادهش هللا قارب لایت لشي ندهتخرب هرزوا یرانع كنسو مدر ا ۶ ۶
 هدر قللارق ید كربقحو ( هرکصندن و ) هلعهلاةحر ردماعو صاخ هاکترایز الاح مدنآ 1

 هرقویروصنم اباب یدنه نالوا مداص راي قیفر هدنراتالو یفلهاشداپ مالسا ددع ج واو

 دیهش ددع یا كریقحو یرلارقف هاو هد رب مان ]٩[ ونطو [ه] هد [4] شوب شاب _
 ناو و ییاشاب دم هداز یجرطقو یناشاب یطصم هرق ندرلاشاب ددع 3 وا و ا

 لسع هللةسح یرلاتوم یربغو یرلادهش راک نابعا هو یرااولریم هو ییاشاپ دم

 نادیهشو [۸] ریغص كنج نادیہشو البرک تشد نادیہش لح [۷] مدردتبا یفد و

 سششوکو یعس هنوک هج یخدو هحتافلا نوحیساضر هللا نوجم راحاورا هیدنق یازغ |

 موشروقلبقوجم یا ومدن | قوا زواحتمندکیچ تو ,يادخ ردقوج ورا و

 فیرشمخررب یسهحگ هع ره هدلبقوحوت ییا مدیشط قار وط هر وط زو هع ودنا |

 ندیاس مسلو یسهک بوط ر هدر ه یهو مدردبا ا زورو بش بومسک یمردآ |

 هعلق مظع یازغ قیقحترد ) هدا هاکرد لوق یلاصتقح مدررتک هند راپوط بویشط
 و یا ر ور ندنسانغقازا كنامعل ا هکه لوا م ولعم هل وش«افوابیافصناوخا( هیدن ۱

 زک د رق وز کا سالم ندنلاشاعمدب شابل زق رسهعلق [4] قسوس دتا ورنشرا قش | ۱
 هنو یخ کیدا صالخ ندقاع قا زق نس هعلق [ ١ ] هنسولهدنرانک غور ن رپ هدنلخا ۰ ۱

 بال رادرسهسوک هد .هتسویسانغ ۲۷۱ ]مومن لب اش اید زیر وک دن را 6

FEREبآ ۳1 دیہش هرق : ط « سا ودام نیت ب یک : 

 ردهمهکرح هامض كن همجعم !نيغو كنهاملهم ءاط [1] دهد :با[ه] سنو ك ؛س [4| هدیرق |

 درلینش ] كشوش :دل [۹] [(م)ردهدننزو (نجس )هلکوب ] نیفص:2 ۸] مدردیا : ب۷
 هوواب :ب , هوای : 2۱۱1 هینول ؟ طب هتنوک : دل ۲۱۰1 [ردعفهکرح هلنوکس داواوویرک

 بس 6/۱۲۷ سس

 ۱ یسهمانتحابس یلح الوا



 FF يق و یا E تازع نالوا ورق ارتش هات و اظ

 که ح ناه كالوا دبقم :دشاب هشتا لوا رلیزاغ هرب راو یسهلبح ر هغهصل یرایسرتم

 8 ا هم اما ٠ شام لفاغ بولوا مدق تبات هدزک راسرتم

 ۳ هایرد بل یرلزادنا. كنفوت هلمج و یرلیحراو و یرلیحیلاص و یرایدع

 2 لوا رلدک اتو و شام لفاغ كولوا دقم نربشتآ نلک ندایرد هاه لرافک
 یسافلاد يرد مطان نا لوا یراب تمکح رایدرود هدامآ هدایردبل تانغ كيب هح و

 لنفوت كيب زوب هر a یک ییدلک بی رق شاو ه ایرد بل ۱ هک هک هنلسالط «نلسالط

 رونق یک رانیق هدوص روفلو هدایرد موشروق هد راقدروا هشت او تاقشمو بوطو

 ر ولواهتس ویب هجوا یسهلعش ولع رب ولع بوقبچ رونم نوک انوک هدایز ید شتا لوا
 ۱ e سشاو بولوا نشوز:زور ایوک .هدملظم هلل لوا مالسا یودروا
 روش ریش تر هوا کاو یعوشروق هدایز یخد نازرانم نایزاع هدقدشلقای هدایز

 ؟رایدروک تازع عم ا تاک راک راکرخا یاو ههلاد یدرارروا

 . نلاق لاثمهتسک رب یرلر تروع اما یشل ا ر نایر و نایرع بوقح هنرانک ایرد

 رلاتف یجانص ار رار ووك یدوحو یرع نکل روتسم هدا هر وط

 دروع بوطر یر هر وط یهدنر تروع بوشاب هشتا ولع ر ولع ناقبح نیا حل

 دم تما یادهش کرلپدام یلتتس هرزوا هللالوسر تنس کرایدروک رایدنا , راظنهتس رپ

 دروع هللا نو تسم سانلا الم یلع هد رلکدنارظن هنر تروع كتیموب رامدا هجن اما

 3 ا رایدبد ا ناچ بولو هد ریس ماع رامدا هج هدکدنا رتس نرب
 e ے ر ندافقره ود ندنسهلبح شتا كنقص ردشعا رحس هنتم ناملسم

 ۱۳۳ رفاه ؟رایدروک بورقبج ه " لحاس ینیرششنو راکرخا بولوا

 ۶271 ولع ربولع یزمربقو یوامو لشي هلج راو كلد رب هدنسانروا ا كنجوا مکلوق
 E زو ه هج NS دوجو و هدنحما اردو راقیح ندکلد ی هدنسوا" لوا

 ول مشدسج زونه ۰ بوما کاج هنندوح و الصا ی راب رض > كنس رل هلک بوطو كموشروق

 دک ۲ هدنجوآ بودا عولطروب ندنه رش مسج بولوا داژن فاصو كاپ لاثم روللپ
 7 روک نیملس تار كس هڪ نغوداوا هتسوم هجوا مکشعا رو رکم شتآ لاقچ
 ۶ اغو باد هعو اغا دوم یمادختک كمظعاردص رددیهش رح حسی ۵ رایدلب
 ت ر ریقح وب هل ارزو نامرف بن ول | رلا وتف ندنساللومو یمالس الا خیش ودروابوروک

 تس 6 ۱ ٩ س



 ناطلس یللوق لشي

 سرتم و رلمغل بولو! لاتق و برح و لادج و كنج ندلدنورد بولوا شاب شومآ 1

 بولیکح یدمحا كنابلک هللا هللا هللا یادصقراروا یدمحت ریشمش هدنرات رک یراشیورو

 EE یرامظع دروب ( رضه ر رفح زل یدروو نکا اا قارارق یراق
 تنش بولرآ مدق ر و نآ رب ناد تارع 2 بودا لصاح تارو و

 ناق یلا هدرلرب نالوا بوشآ و كنج بولکح ید كنالک بودا نامرد هلنزور ق
 تازع ندا توالت نآ رق ترضح هدرالد نایرع یسهدسو ایر یرکجو ناق

 ندرلا ربموقو شاط و ندرامغل زون هم ادخ دح بولاق هورک مدقر و نار لدش

 اسم وحمص بودا هداماو طفح نوڪ ظفاح لاعتم یادخ ندرلتاقشومو ثكنفو و بر ط

 قد یرلاصا نارمرم هح و یرلادهش ددع زو هم نولوا دا هل | ءوض و 2 ۰

 ربقح و یتح هیلواایر مدرردنا رام بورتک هراحارج یرلحورح ددع زو هجن بودا

 [۲] كرانلوا بيرق ىصحب بو شاط [۱] كآ و اروح هراحورحم نامز یضعل ریقف

 كنب رلکرو بوردک نراسال هنب بودا هزک اپ و كاپ بولیشخ هلمرامادخ ییرلباسآ
 یرالاقص كنسهح ىح مدردما تج ص هنشاب كنرازوک بوروا مه هنشاب یرا رها

 هلصارقم نراقس و یرللاقص و یراحاص بوشوا هاهک هرلکلد یرقالوق و هتراقس و

 یراهتسخ هج بودا تفایق لادبع e ]٤[ شرطم رب [۳] رح راچ بوق
 هل وع وا ابا e رشح زورو نامز یهعب یتح مدردا صالخ نداکلهت هرزوا و

 بآ ینایدبا راو [۵] یعولط هبرع كوچوک رب كربق- هدرانوک یفیداقاپ هاباپ لوغ

 رز راهتسخ شلاق نامردیو سکی ب هرجا راسرتمیساو بورودلوط هلبا تا

 نرلک انت لد كراحورحو [*] داش ینراحاورا البرک تسد نادیش بوزودشلوا 8
 [۷] نعم ابو نامآ هديا هاکرد لوبقم لوق بوسمزاب هایرایرک بانج مدردا ها

 دو هداسلا فصل ی تار [۸] ۱۰۷۸ هنس ( مظع یادخ 2 بقانم

 سا یبولعرب هدایرد یور دیمبردق لم نوا نکيا رلکب لووارق هدایرد بل یو

 یسورغود ] برظراچ : ط (۳) كن رلوا بیرغ : ك.« س « ب (۲) ككا: ی(

 هلک و هدنسهخبس ط ] قاللاوه : س . یقاللوج : ك )٤( [ (م) ردنکم قلوا ت

 "یلاع هاکرد بویمزای هیایر ابرک بانح : ك (۷) دا : ك )٩( یولط دوانرا : دل 8)ا

 ریس نیلاملابز ابو نسا یم ا راو تا دار رو با لوبق نسح ها

 ۰7۹ هن

 می ۱ ۵ تم



 بس سس سس سس سس
۳ 

 رایت دیش یاایزاغ ك هڪ اما رلیدنا رزو رز الا اا تا هل قوحو ر هل

 ۱ هدعشقلا ندرلناو ندزب هدنراهعیرا بناح ںونایاد لیر یردا ین هیباط یلناق ماظ اما

 کا هلو هنن یدشملوالاع قامراو هنسرانای الصا هللا هج ور ا رامظع غل

 زو ءرک هع و ا رم رابط نوروک دما نالوا مدت انک

 وانارش كيب .دنجا هجیک رب بودیا رالادجو كنج هللا راتطسش و لیح هنوک كيب
 ارج بوماق سوف رب هن الح كنهعلق بودا كنها هکنج هنن بوکید نرلکرد
 0 ۶ راقدنا یرجما ندهرمشطمالسا رک اسعو ندهملق نورد رافک زورو بش اما یدراردا

 هارخ ودابرب نا مالسا a رو ناهعلق یرلهربموق ناعزق راکیقو [۱] نسکس

 ۱ رونه مالسا رک اسعمز هدلحو یدردما باک یرلشتآ اربموق یرامدا هع و بايو

 ك هرکسع رافک ارز رابدلشاب هغاعا یرلهرموق لا [۲] ندحرص و ندجوط اشک

 1 راو هسرانک یقدنخ هلق هدابقحورب زونه یندمالسا رک اسعو یدلشاب کلک ناق
 ا

 ا سشتا راو ردنمس غرم تازع هل زونه اما رلبرلشاب هکمروک نرود هعلق

 ا نادوق نوک یکلوا كنک رابلاناضمر (۱۰۷۸ هنس ) رابدلشاب کما كنج هدنجا
 ردق كي نوا و یرل,زاغ یرحیکی كرب چ وا ناقیح هوق هدربمزا ننام قانح هنب اشاپ

 ۱ زو هن و حالس تالآ هنوک كيب هح و هایس دوراب راطنق كيهحمو یر یوطاا

 بورتک هنناعل قانح یرلایشا تامزاو و تامهم و هناخهج راس و تایصکیراطتق كيب

 ام هلن وا ودروا بولو ناح هزات یرکسع مالسا یودروا هنن توک ود هد هک ر

 ت رالوقىللوقو هنیرار یر مظعاردص یخد یرلدادما نلک زونهوو زام وا رعت مکیداوا

 یرامغل یخد رافک اما یدلشاب هغالوا هجهدایز لاتق و برح و لادجو كنج بویق

 ِ ی راک اج زودنوک هحکو یدلشابهفمردغای هجهدایزنداوه نراشاط ناوحو یرلهربموقو

 كنماق ۶ ره بولح [۳] نرامامع نونغراو سوقا و یراورو نایرطولو هتموروت و

 وتو [ع] تفز و هلعشم كم زو ه هرک هج هرزوا یرلوراب و جر و یرلهیاط مس
 ۲۶و یلظم ا سش [ہ] هل ا رالعشم یل ربح ز (صآ ین راجما كنرلقدنخ بودیا ناغارح هلا

 1 ae تسارحو ظفح هلسهدایزیرلجحما كراقدنخو یراوبد یور ثك.هعلق بودبا

 نام اه بویفلاح رانابناقاخ سوکو مودق و لبط و رلیرح كنج الصا ندزفرط مزب اما
 ل (۵) تفل : س « ب (4) نرلهماج : ك (۳) ندهچرص : ك (۲) رغسکس : ب (۱)

 هلیا یرلهچراپ زب ینرلجا
 تن: ۷6 تنم



 TVA) هدهب دنق

 نرلصنو لع ررکمررکمو نرلادهش كرلنامم ممو الکوو ارزو یارثا نایعا .تالاو 7

 اما رولوا نودم بات نو ق . یربح خاو سوماق ر نوحقح ۳۹ مست رک رر ر

 الوامهد ع ورش هر رم رچي و دق ناه تحاح 4 .همالک لیول 1

 هان رخ وا كارخ“ ال ایذا ۰ ۷۸ هنس

reیدلشاب هفلوا تخادنا راماندب غل مان [۱] همرکسپ ددع چاق رب نر  

 لماک یار هرزوا لاح و [۲] هعالوا لصاح تشهد ر همالسا رک اسع ود ریش ۳
 اشا مهاربا قباس رادرتفدو اشاپ دجا رادرتفد هدنمظعاانامش هنس ر بودی ٍ 1

 راک خ زود رافک هدنراسام یلوق اشاب نسخ یراص هرابا یساشاب نو هی رو

 كلتعاس رب ندمالسا یودروا بوهرد ردرد نامما نیمز مکیدنآ مظع غل كلهم ر

 بوالطاچ یراراوبد نیتم راواهتهقدس ندمغل تابرض یراراوبدیسهملق هیدانع نآلوادی
۳1 

 رارپسو راهلشق ددع زود هڪ هدب رافا رطا یرالو ناحص نالوا دیب ےدازو ز کس كي

 هدنلا تنسخل e بولوا كناقح ناقح هدراناکد و هدرلوا زو هک 3

 دش رانآریمریم ددع چ واو کب قاحنس ددع چ واو مالسا رک اسع زواحتم نا ۹ ۱

 ندنسیدنس رس كلهم لوبو رابادخ ناسح هسډافاادهاح نایزاغ نالاقە دنتل | كاب ءلاخ رایدلو

 راحارج هنس هله و رلیدراقح هودروا هرشط یراتکی شلوا ح ورح ۳ a ا

 و ا ا كو يقل لوا كراقك کر ابدلب تاغ هل ندنآ راپدیا را

 یرارا شا. كاع هج بولوا هک | تاع ها ود ۳۳ لوس نالیآ یدم 7

 رامر هاشم هدروضح مظعاردص بولک هرب ر هله یرارورس ناروالد نالوا هدراکر س ا ۰

 رعق یک یرلناحص ر بوئلوا نیت رایحمغل ك نوا هنیمز رعق ندلوق ید نوا بود دا

 ]٤[ هغمراو ل مالسار ا ا قحو ر زونه بودکی رغود ۰ همتا لدن

 دوقح هدارح ج راخ ندنسهملق هیدنق كد هنبرخاوا ( ۱۰۷۸ هنس امار رایدنا ت

ee,ینسهیاط [۷] ییاو هیاط یلقاشوقو ینسهماط [+] هروو هياط یلجاخو  

 = هلغالوا) یسورغود ردشلکای ( هغالوا ) یهدنتم] بولوا :ك (۲) ههروکسو : (۱)

 هبدس نامزوا هکرویلشالک ا ۰ ردبسانم اهد یسلزاب هدناکش ( مایک ) (۳) (م) ردیللوا (

 ۳ ترود ندنجوا ترود بووق هنجا مایک یر «یرلیهراب نوجما ینیدلوا +

 و ۰ 2 (۰) توفیح : ب .a ٥( هعم زاق : ك« س (4) (م) ش.رلرویش
 ( IES كا

 غ ۲۰ تم



 یسههانتحایس یاج ایا وا

 افوقومو [۲] یراباتک رابناو یرظان رابناو یساغا تاسروسو [1] یساغا ودروا ود
 رح هدقدنل وا باسح راتانصت نلیرو هلح بولوا رداص مظعا ردص نامرف هترایدنفا

 ۱ رک( ۳ ںایرو تانیعتەادخ قولح ددع كم ی | ناسقط هم تاف وقوم رتفد

 رس یربمو هدنجما مالسا یودروا هل رتفد یئاب حودروا یخدو یدللوادع
 چ نعودنلوا تخورف ردقو ا كکا رده هدرلنورف ددع شع زو هلم

 ۱ 39 و نایحمنل ثا مشح تافانصا هل ادعام ندنسهفاط یرکسع بودا ناخ
 ۱ ا 0 ناز نانا نالاقحت نالام" قرع "ناولوخا رو

 غرد رد اغ طافو تا اع سید نایکسو ردمدا- ئ ددعاكس توود

 ف ح وز یذ ردقو و فلوق ددع كيب یللازو و یدنلوا ضرع همظعا ردص بولوا

 امو ) [۵] ۰۰. ؛روس ةيا بولاق هدر ماع هجشروک مطعارزو نرارتفد راناویح تاباود
 رک ندنوک اما یدلو رطاخ لا بودا تءارق "ینصن (اهقزر هللا لعالاضرالایفب ةباد

 ر هدیا لادجو كنج ندفرطرب اما هدلک ندفرط یه بولوا دابزر دایز مالسا رک اسع

 ورس و نهداشرب هرجا میلعم هم اما هدلوا دیش دل هدندمالتسا رک اسع

 اومود و بوقای نرلکرد ۱۷ اا ی نالقا هدارح ا بيرق ه هعلق بولوا

 !هاط یو ددع كم هر هک مالا یودروا .بوقم هسراشاب دارا وافک .نتراماو

 ۱ رک کا وب یکم ءوز بولیزاق ناتسرانم كيب هڪ زورو بش و هدملیاپ
 زد ۳ باده A روا بوراقبح هرمشط یادهش هدو هرتفط و

 2 ۵ا ناف ی اخ هبدناق هعلت مالک لصاح یدلوا زملک ندناتسرانم هرجا ودروا
 ناق مکشعا [۸] هدناق هک اتح یدقا یک قامرا یناج مدا لکد یناق مدا بولوا

 اڌ 9 کا و .یدرولوا ناور یراناق مدا ی ندنفرط اسم و حص ندهییاط

 1 هل و تالیدس و تاعیاق و ar هرزوا یعودلوا نمروظنم هص زور دولا اع ربع

 فد اد وند ردراج )٤(.: رولیریو : ك (۳) یرلبتاک : ك (۲) ینابعا ودروا : ك (۱)

 ۶ (۸) یامارص :.۷(.2) ناما (3):(م) ردهد ( دوه ةروس)) هعرزک تی (ه)

 نم اعدا ردکیح ندهلک ییاو ردهکروت نوجا ( هیدناق) هرزوا قلوا لی یظف هنارعاش

 یا یمانعم .رد (هسد ) ندنردصم كعد یسحنکیا « ( ناق )' یسیجرب كن هلک کیا وب روینولوب

 دا كرهم اکوا ,هسرتسیا قل ۲ یوا مک ؟ نمریک هلا زسناق هکردهعلقرب هلیوا هعلقو : ردوش
 (م) رد ناق مرتسیا ناف ؛ رداق مرهم هسراروص هد

 هات یتیم



 ۱۰۷۸ هنس هدهب دنق

 1 راهرقم هورد كنلاع نوتس 1 هردب الف 9 ا رام د ۲

 ربعل ا راد ارد رب ر بولوا هدنمز هدنجا قدنح یو رب بو ِ

 یدادما حایصلایلع بودبا نیز نراجاربا عیج كنهملق هرزوا لاونموب زالوا فیصو و

 رعق رافک ی ادص کردشعا یرلنامداش هربموقو كنفو و پوط  نوجا راعشا ین کیدل

 ردقلوا هدنرلهناخ كنابو هناخ كاح یرارود # هدنحا هعلق ارا هلولو هد ۳

 رانامداش بولاج یراورو یایروتولو هتموروت و لهد و [۱] یکینادو نوع او س
 راسک اخ رافک رحسلایلع نوک یستریا هدعب یدتبا جورخ لاض لاجد کک

 هدنف رط كلک یورک ادتا كنرخ الا عير هام ۱۰۱۷۸ هنس بولوا رورغم هنرادادما ن

 رالکدلفاغ مالسا رک ابع لج ادخ تمکح یدنا نک بش فک اشا يارا

 هیروا بور وح نیسەعلرا بناج د هارافک نملسم تاع هله هددحاو نا ناه ید

 هل بولو؛ صالخ لاحر الصا دز فک ار هری یرافک لهم ىلع نوق ییا ب

 یرللوف ضاس لاثم یفانصا دموج باصق ؟راید رق هل وا یرلهد ص و هر تار

 بوربتک هلک سشقلا ك ییا هنیروضح مظعاردص بولوا قرفتسم هنسراناق لزق كر

 كتيره وشورغ رشللا هنایزاغ هل بولوا همان یب ماعناو ناسحا هنیماسم تانغ
 ربموارزو راسو هرخاف تعلخ نتسو رومسر هاشاپ مهار ا بولجشاص كناچ هراز

 رانکاعرافک ولو هناورناداشورورسن تارک نم سکه را

 رابدلوب یمیحج راد یرلهد م رایدلوب نرللاقصهسوک بوروک ندهعلق نرابالاهلکوت و[ ۲ ]یقرف
 سونط و ر ارج هل هل رکسع كم چ وا کب رصم ر رارکت هداوالایذاج او

 بولوا تخادنا رکن هلح مان امل [ع] هنسا هللا رات ولاق و یرکسع سولبء رط و [۴

 کردرلشلک ابا مظع یالا ر نکرارولوا لخاد همالسا یودرا هدنوک ینجوا بوش

 یلرصم بودا ِ هدنفرط كلك ید نانو زملوا رب رج هبا راملق و ربصت هلبا رللک

 کعا هظفام یفارطا دیرک ةریزج بودک هزات ولف ی رازج بورك هنسب

 ۳ زکیدر و تانعت رده همالسا کا هلح [ ه] هد شم هدعب رایدلوا هت

 .هبنتسا : پ (4) (سنو) سون ك (۳) یقرف « 3 (۲) ویکناد : ك « سم ب
 رولر و : ك )٩( هدنلوخد ی.هنس رکس س : ك () هتسا 1 .

EN 



 ۳ یالب کیا هدق وب درود یاجخا كتا هرفوو ردساح هرف یسهشوک یبا

 1 هو ندنسهیاط يلقب و ندیاط کوو ندی اط یصیا یولب ییا ىدا شلوا

 رو ذمو هحراو هب وق قلنارق 3 بوک ندنرهیاط نام كحوک هجو ندنسهناط

 رافرطوب بولوا هدسرتم هدیرفآ درف ر نددا دا مدآ الصا هد رام رلهاط

 اردا پوط كيهعلق یراکشاو یرلنویقو ی راک ویرازومود كرافک بولوا یلاخاپ رس

 زودنوک و هجک ارز یدرلنمابق نرلومق هلق هدرافرطوب الصاو یدرلرزک بویلریاج

 اب یدماراتا یراشاط ناوحو هربموقو تاقشوم و پوط ددع كيب ردرود رجوا
 لاخندمآ ءروطبو هتچ راجهظفاحو رایج هبج روک ذم هدرارب «ةرالا ندیوط هدرالحوب

 ۰ یدرارا | نرارنصو نوبقو تا و 0 و شاب كرافک ندراهاکنیگ م رک هع بويم وا
 وب ییا ان ترود بولوا م ظع راوتسار وس هس صوبا هیدنق ٌةعلق مالاکل ام ینعی 7

 ست هل رب ریقحوب  یدررود ماسو 0 یسایرد کهدفرط یکیا ردهملق شلرک هسرتم
 نرو یروس یهدنناج لامش كنهعلق مافعاردص الثم مدتبا هیشت هلیف رب ٌهیدتق ٌهعاقوت

  بوکلیس نموطروخ بولیراد هحبهاک یخد لیف رکح شلراص هنهوطروخ ليف نالوا

 یر و ردنا كاله یرلمدا كيب هج ندنلوق مظعا ریزو بوت | نرامغلو هربموق ینمی

 ۳ tes رخاوا بولوا یلاج كلک كنهملق یغوریوق كليف الثم یخد

 ار ی اش مهار | تولوا هدف بضع یخدلف هحیهاک رکح بوشلاب هنعور وق

 ۱ را NL ردا كاله یرامدآ كيب هڪ تولد هلیساپ

 رب هلح ردلاس و نیما مالسا رک اسع ندلبف هدرافرط لوا هلباقمالوا راسرتم هدنا

 طبر و طبخ بوسشپاب ندنغوریوق ندننرو مدنزکب هلیف هيدنق ُهعاقوب هلمرصاق لقع
 .. > هدا رسم حتف هرزوآ هجو ناسا نوچ یادخ رار د لهدا

 و ےس وا وب نم هام ندا

 اور یو كاب یب بولک یدادما هلبرانویلغ هراپ یللا كرارارق خزود راسک اخ رافک
 | 1 اما [1] هطمراغلاب و هتقرف و لادنصو قبة زوب هج هلا کا ندنسوبق نامل

 0 ۲ كنهعلق یسحاص او ارد ارز یدبا روق ندادما ههعلق هلبر اک

 رلهردنالف و یراقارباب هسرواو یرارکی یاقراعاصو یلجاعهرزوا یراراودوردو رهییاط ۱

 " هتءراقلاب : ب . هطمراقاب : ط 0: س.(۱)

 ی



 ۷۲ ۶ 4 هدهب دنق

 هل رایهابس یلوطانا هدناوق اشاپ مهاراوب هل نابهاس ید ندرس ددع كيب ىلا

 شمهمرک هسیرتم هلو رزور هرزوا روطو زرطو هک اقح اما یدال رک هم
 هدنملعسرتم ور ندنرصع اشا یسح یزاغ اغاراقفلاوذ نالوا یشاب یحرغزآ ارز یدب
 سرلا ىلع هدنفرط كلکوب ا نونف ت هدنرز# و 0 ا

 ر درب E زگ_ لاب ا نرو سرم ددع شم رو“

 تلک و ) رصملاةرد ها رصم نیاشد م | نیماسم شوحرد ( ۰ ۰ یدرل #

 رمعم هد ز 9 كم ج9 ۳ اف بلح كراويا یاشناب 0 3 ا

e Frیرلانا لوف لوصو زادن كنفوت و ی نیا  

 منباوت لماک ددع كی نوا اما یدبا یلرصم رکسع كی چوا هل هلن رلاعا ناکهقرب

 یسهلمج اررز یدزالوا هدسرتم ر یشاخرب شاوص كرانو بورک هسیرتم هل راقح

 هدسیرتم مزا ودراتمینع ندنسودرواكرانو و یدارلرداق کم اا رجا نراحالسیراق

 یرلهریهظ ماودلالع هلبراهتقرف ندنتالو لالهو هب راک ندرصم راب ره ارز یدب
 ددع زو ید كيب رب زوطوا مالسا رک اسع هلم نالوا هدنفرط كلک و و یدبا 5

 لمالام هدنرللو ناحیص ددعیللاو هدراسرتم ددع زوچ وا هرح بولوا مالسا رک اع

 یشابیخزا بولوارادكنن تبات ىلع كلکو اما ىدا نملسم رک اسع [۱] هج رق

 رصم هدنفرط غاص یدالوا مساو یرللوب ناحیصو راسرتم هحنیک لوقوم اغا راققلاوذ

 7۳ راسرتم توست یر اق یشاط کهف وک هدنف رط لوض تورودلود 9 نسایرد ۱

 مدارر هننرارزوا دلرارپسیه بودا اشنا راهاخ لیسو راهاخهوهقو رلهرخ هدنهز ر

 رارپسیه بودبا نیما لپس نداربموقو ندشاط ینارغ هل بوغی راقار وط ِ ی

 مخرو مج هتیرارزوا بوئروا یراتخرد یورسو رلکرد راسدرو ونلاق هرزوا را

 ثكنجهلا روح نیملسم تازغ بولوا نیما یفرط كلکو هلا لاح و برو ی و

 بول وا عفاو ثلثم لکش هیدنف هعلقوب مالک هصالخ رایدلوا ردنا لاتفو برحو لا

 هر مق ) یزاهخن كسر( نارد هر ) یخ تا را یا

 (م) رددغام ایق هاموفوا ۰
Nرام یو  



 یسهءانتحایس یا ابا وا

 | ا هدنرکوا یتهماط اباب یدنهو رطصنم یلقاشوق هدنکوا هرناط و تر

 ۳ ق رک ع وا لج اشابنالق یشادنرقو اشاب ۲۱] رپ نالوا فرصتم هغاحنس

 ِ SCE رکسع TG رد) ...یدناراد رسهرایجهتح بویلک

 1 ۳ ند لر فک اه انا یادلوا نامرفتملکبلوژا رق تواوار اد اوا ۲

 | ینونج كنس راف رط [۲] تالوک ی خدو های ۰.۰ (یساشا.موروج نامامدونجرد)یدرونلوب
 ۳ نادعاجرد ر ... (اساب ... تلایا نایزاغرد ) ید اراویرللووا رقما بود هظفاحم هدنفرط

 هل رکسع لاا هح هدنفرط [۳] كلکاشاب دم ىلعوا یحرطق ( یوطانا تایا دنج

  یرایزاناز ددع كيب شم [ع] ندساط نم شلو روف ندقزاق ندسا كنك و

 ]۵[  ناخرص و ندا و اسشتمو هربت هلرابدک ندرس یلوطانا هدیزک ددع كی چوا و

 ۳ دیحو کتو یومطسقو هالا و هسرو و دیمزا و یرقناک و رکا و
PS TE Ey U DN۴ یدب و و  | 

 | ادختک یسلاو بلح هدنفرط لوک یخد و احا دم لاو تلا نادهاح رد )
 ردا و میحش تباع اما رایدا هدسیرهتم هل ر و یلایاآ ددغ ... هدنلوق اسا مهار ا

 ا او 2.( نارادعلس نایهاس هرد نازاب رس رک اسع رد ) یدا راو ا

 اھ N RE ES یرابهایس كول ید هدنتسوا رلاراغم ییئاق هدنفرط كلک

 ند نایزاغ نالوا هدرلسیر-م بودا [1] كلیجهتج بویلکب رالووارق یرایزاغ كولب

 a اب ےھارا هلبا اہشلالح رک اع كاا رد ) یدراردا" هظفاحم یس

 ESL مهارا یسلاو بلح هدنفرط كلک هنب كنملق : ها ارم رد

 3 روت كنج هدا زادا كنفو ا هح فنر هلا ر ساز اک ال

 هی رتمتاق ردنا تاق هدنسایرد بل كکلکەلرانازرام نارداهم هم لار رورنه رورس

 ا ی ندنابرحیکب هرمز لسم هک و ید رام

 یا و عاج ر ناسکس وا نسح یصاخ نالوا لید و یشاب یجنوصماص و یاب
 . ناجهح ها هدواش 42 و نایرحیکی دصز هلا رلادوا ددع کو لصاما تعا ل

9 

 0 ا ناھا لوب تلا ... ناجهربموق هللا هدوار هلجو نایحشوط هلبا هدوا شپ هاج و

 ا رد نم تب یا ق كلا ىر ) رپ : ك . رب + ي (۱)

 ب 9 ناعوراص : 3 (۵) ندشاط : دا (ع) راو هدش 1 تی ِ ی ك (۲)

 تست



 ۱۰۱۷۸ هنس هدهب دنق

 كنجاسم و حیبص یلدرطاخت و فلاخ تیا اما یدا شرک هی رک کک تن 1

 یاب یحوصماص و اغا نسج یصاخ هدنلوق اش شاپ مهار | و ردحزر رز یو توشآ و

 یرجیکی هدوا یمرکی هلج اغا...یئاب ی هناخ ملعتو اغا ... یشاب [۱] یگربمز و اف...

 ددع یللا زویکیا هلج راجهربموق هدوا ر و یجوط هدوا شب و یهج هدوا شو "
 راپوط ناوح ددع نوا هلج و رلپوط زم لاب ددع ترد قرق هل بوابرک هراسیتم |

 هرو هدنلاشیوق ماش الوا ( یلوق مظعاردص رک اسعرد ) یدما راسیرتم لمکم پولیلوق
 هدب رلک وا یسهیاط رلناخ یسهیاط لزق یسهماط ییشاط یسهماط [۲] یا یسهیاط 3

 رورس روالد روا كنج ددع كيب نوا كنودنک ناه عردیلوق مظعم رادرسو مظعاردص 1

 دک دعكيب يوا كناشاپ مهارا دوا را یساغا یرحیکی یخد ردراو یرکسع رورنه 3
 یشاب یحانروطو اغا دمجا زسنورو یئاب یحرغز و اغا یدیع یسادختک لوفو یر

 اغا رمع یماما قاحواو شوواح كحوک و شوواح هطروا و شوواح شابو اغا يا
 نا وط ددا نوا و ناجي وا نفاد طا دی نو یلاو خادم هجوق رب زوب و"

 هج هلا یراید ندرس [ ۳ ] ناهاس ددع كس سب و ناجهربموق هدوآ شب د ق

 تاصیع نادم 8 یا راسیرتم هرجا یرالو ناحیرص ندل وف زو و 1 ا

 هلبا مظعا ردص ( لوق اشاب دحا.رادرتفد لصف رد )ید رک ۱

 دما رادرتفد هحنراو هنیرادرا هیباط لزقات هللا لو كيجهحنا ر هتسهرا یلوق ییامود ر

 رلتامزا و و تامهم همالسا 9 هل بورک هسیرتم ندورک هلمدا كس ییا اشپ

 ددع سع زو هدر یبا نوا هل یلوق عا رزو هللوق رادرتفد اما ىدا هدمردشس 1 ۱

 ی وط 3 ردرلعفدم ناشف ا تمه ردژا یر یه هک ی دا رلب وط زع لاب 1

 هم هرقو نارق لککد و زاغود لوجو یلاب یراص و بوط مان رطاق هرق هدنلوق یثاب ٩

 یداشابکعا ابر ها لزق هلج راپوط نامان [ه] مسرس یلدو نارق قازقو یلاب لاو
 شاب ادختک یلضف و بولوا یئاب یهج اغا فسو یبادختتک اشاب دا كلم و

 یغاجوا نایجهبج و بولوا ادختک یجنکیا ادختک دما [م] كروت و بواوا ادختک |

 ندرافک رابرهو رلیدنا تأرج کورو سیرتم یرایا امر هرلیرجیکی هدنلوق رادرتفد 1

 بناح كنهملق الوا ( هینای ءاول ندحوم شوج رکشلرد ) راها هکمرتک لد شا 1

 هنامود ید : ط (4) ناما : د (۳) تا ك ء س « ب (۲) یج لز : 3 (۱) ق

 دارو. 8 ()

 سیب ۸ ۱۷ تین 3



 یمهمانتحابس یلح ایل وا

 ۳ ا ناسا اوا سلوا ءرصاح ندیوق ترد نوا یسملق ودق بوق
 ۱ یدبنوا هلو هل رلاد ء۱ یرحیکی لمکمو فاکم ددعیکیا یمرکی هام بور دلاق ندر

 . هدوار هلو ناجهبج هدوا شپ هل حو نایحوط هدوا شپ هلو هل رلروط زع لاب ددع

 ۳ ار بابرا ددع كيب یا. و و ناهاس ید ندرس ددع كم هلجو ناچهربموق
 ِ هنیلوق اشاپ مهارا یییئاب ناکس هللا رکسع ردقو نابجمغال ا هلو نایهاس
 تاقردب ا١ تاق سرتم ددع شم زویکیا هل یلوق اشاب مهار | یرزو ماشو بود" رادرس

  یداهدسرتمهدلوق و اغا ناملس [۱] یحروکسیسخالاتب قاجوا یرحیکی یتح یدلوا
  هماقرب سرتم عنص» هنوک رب هلو ور ندلالوا یغاحوا شاتکب یحاح هدنتلود ناتع لا اما

 1 هدنم رج مظع رم رخ شب ترد الثم رند رمشل رودقم ؟ردقاج هلو | هو ردشلوا هب هدنتلا

  رلوص لاثم ایرد بوزاق راقدذخ لاثم اع ۶ هاح ن ار هح راو همز رعق ات یمظع نادیمر

eبویلوایر قاجاقیج بورک ندفرط رب تب دا سج چاقا  | 
 | یراموشروقكرافک هتیراشادلو ر مکیدتنا داجحماراسرتم هدنتلا رب تاق ردنا تاق هنفارطا

 ۱۳۱ اار بولوا ور ایوک سرتم و رارروا موشروق هرفاکیرایدنک پولک

 ۳ باط تكتما لار نالوا اف ا هرمشط كنقدتخ وف یقلنارق ارز یداوا لاح تک
  قاحا هدنراسام بوراو هسرانک قدنخ كلا سرتم و ردلاثم هعلق ر هقشاب هقشاب الاح

 ۲ اا رج كرد نءزوا رب یراشادلو زاهش ندسرتم كناخا ناملس وو یدلاق قدنخ رب

 1 ا نیلا ليج بوکج هفرط یر هلا ا یار نوک ترا فقب هک

 ۱ الصا یرلسرتم هللا قلوا اع قدنخ اغا ناملس و اما یدراردبا هلبوا ید رارفاک و
 ۳ ندمنل یسهدوا اغا ناملس و هدسرتم و هرزوا لاح و ردرلنیما ندمغل بویملحاب

 | لوق یئاب نابکس ویو یدرلزلوا صالخ ندنرش هریموق و شاط هنب اما رایدلوا صالخ
 1 ( یبوق ییا مور تلایا ) ندنا یدا رلشمرک هسیرتم هل رازابهش ددع كيب یب رصم ر

 ۴ ناسکس زو هل بولوا رکشل كيب چوا نوا هلم هل رکسع یب قاحنس ددعزکس نوا

 | | رفظرادرس هدرالوق و یدا E اشاب ناول یساکب رلکب ییا مور ندسرتم لوف شب

 ۳ رلشمرک هسترتم ندلوق و نکیا یب یالا هدنرصع اشاپ نیسحید ارز یدیا و راعش
 ٠ القا هدر لایت ميشا تلا كن رکسع لیا موو روک چم ( ل ماش تیلااوید 1

 اشاپ مهار ا رادرتفد یر زو ماش هدنک وا یسهیاط دوفج ندنفرط کوا یسوبق دارفناپ

 هتل ره س



 ۱۰۷۸ هنس هده دنق

 ندنلوق وبقو رایدتا نیت هنس ظفاح یسءہلق نورقوا هل رکسع یناشاپ نالاق هداز اشا 1
 لوق یرادادما نلک هل  لصاطا ىلا نیت «لوق مظعاردص یرلیر کی زادلآ نک

 ناجح هزا بودا لصح تردق و توق ۹ نوک مالتا E بوردشلر لو 3

 روش ید-راسک اخ رافک اما هدمتک ریا دا لضح نون زور و ٍ

 را الصا زور و بش را رلا ربم و 8 و ظلم مالتسا رکن ب هذیآ هل 1

 هداوه ندنشتا لرلا ربموق یک یشوق ردنمس هداوه ناسنا دوجو تو

 ید مر نکل هدمر و ناح هلا جز هل وک رر ابرغ یادهش تازعره و هدعا ن اربط

 یراوانارش و [۱] یرادس كرافک ید نمرابوط زع لاب ههرذکس و زعرلاربوخ

 ردقوالاح اما هدمرعبورق یغد یرلرافک بودبا رامورات نراماب و یراماد زومود و |
 ردهدلاکشا و بویمللب ردهدیناج * هداف رولوا شاخر شاوص ردق و ور لا

 ردهنوک ه یراودو رد اجو ردلادج و كنح ییاوه وروق ر ناه ناه بو روک ِ
 هعلق كاهم یرظن هم و اب راق یقاب نامش راق هاش راد ناق بوراو یرلیا ود 3

 هرمشطندقدنخ ل اکد ثمر # ن هددوجو ا كى ەعلقو رب ندهتسر کردکاه 1

 هرشط ندرلهماطادعام ندرم زا نراقدنخ هر !هساط ددع کیا نوا نالوا هدر روع

 ور ندلی ر يخد نرزاسرس رافک ندن رلکوا و نرلواسا o هد رلآ ا

 سکن کت ییا مور اھ هدنح ران ... هنسهدحم و ادخ تمکحردق وب رگ ع ا ۱

 فلج ی هک دا دا یاسا یاس زی نوقح د نارا ۰ E را 3 یدلل وا هفدص هاشاب ۰.۰ یتآایا تولوا ا 9
 راقک رغ قرف تولوا راکت ناوک راپ د دغ رک نا لو لو ںولوا میظع 1 ۱
 ترد هل و یرانادوف زوبحوا هله ۶ ار لد همطعا ردص تولوا رز دنن رسا 1 ۱

 جوا جوآ غلبام الا رو را اک دن تلو تح بول آ یزاهلک ددعا كم 3

 و و تولوا. ناسحا رلهراب نانو دعاق هراح ورو راق و رانوتلا

 یدراقط كلج شوک ةلرللا یدک مظعارد هنراشاب كرار هجا نوا

 هنبرلهرآ كمالسا رک ادع نالوا هدنسهرصاحم هملق بولوا عفد لادجو ك ون هدف |

 نداق ید [ ۲ 7 نوتکما اکا ید بوق ناب ی رک دا ی

 رکسع هلبا یرانامزاول و تامه» عیمج ید رکسع لوق ید هتزادرا هازکسع ر

 نوجیکمریو : ك (۲) یرلربس : «  س (۱)
 تبس + *



 ا هرکم هدنفرط هوا كنسهرد ودروا هنابوک اعد راک ناعا راسو «تراهجاوخ ناود

 هج هدفرط یرب اما رلبدلوا لابلغرافو لاح هدوسا ناود بابرا هل بونلوا نامرف

 1 اما هدمتک بویاشاب کمورو فرط فرط یرللو ناحص بوقیج «دیراشاب رب راسرتم

 ۴ تاق شور ندا ید شا ا داع نکل هدمز دعا نارا هنس هعلق نوعلم

 ۱ دالو مرشط ندقدنخ رافک نوعلماما هدمتک یرلبا امویف اوو هدمزدشک رد _ناسرتم

 1 ۳ هدنسارح هسدتق وشام رک اسع هل اهعلق هفرط ندز بوغار هبدرا ملح یراهیاط

 1 زوروبشو هد بورس هراسرتم یخدرانا هرزوا مالاسا ی مر دعبیزبم نوشروق

 ۱ رکسعمز هدم براح بولاح یرلفارطاو هدمرزک بوقح هدنادیم لوا یرابات | كيب هج

 ۴ ا کد راوسرخ یا راو قاجحا مالسا رکسع. یلتاردق,ثم زونه هتیا مدمالسا

 ۳ رتح ولا هسورغ زومپ ندعلا قد یا مدرک تا .ندنتالو,مروم ,ریقج قحر واو
 ۱8 كنجارنف ارخ هرزوا لا« یا یا ,لصاما [۱] مدلوا راوس مراچ هروزضلاب یخد

 3 اما یدلراو نه ییریم موشروف ر هب هعلق نیملسم تاع 9 نبن رک یزدی را مظع

 ۱ یدیا لکد یرارب مثل ید

 هحنل وا لخاد ف ۱۰۱/۸ 4س ه دع)

 1 هد رفص زکسشع_ هدعب یدلوارومم هنلوق مظعاردص بولک اشا ... های نی سم

 ۱ .هزوب سمهنسهدعب یدنل وا نامر هنل وقاشاپ مها ر ارا درتفدیر زوماش بولک ايا .هلایاهنادا

 1 ع یر یکم داومالسا هلا نواه ءا ود اشاپنالبقنادوق هسهدنل والا عسرءام

 اشا لعبو تک CT [۲]اغابیلعیخ ا وق هلبتلایا نام رق ندنایرلیرحیکی ددعكیبنوا
 اغا ىلع اشاب ... هلیلایا ساویس ندنا یدیا یظفاحم هیناح اشاپ یلع اریز یدنلوا ملست

 او وج كيب زو هرک هجن و هایس دورأب راطنق كی زو هرک هج و یدنلوا نیت هنلوق

 1 r هحیک ر EE و تامهم رئاسو رهناخهبح باسحالبو تاصکب
 3 .ندنآ تا رابیاش هل رعایم مایا ت بوک ود یراتامهم و ی ایع ردق و اه

 ۱  هحنلوا ام ةرامض نشور رز و دادما لاوحاوب هداج یر یدتِک بوقبح هایرد
 ۳ رس را راتاو ساعت شا ى اق حاس نیلا به غ ی

Eنالسرا نیما انس و رایدتبا رومأم هنساپ اشاب كلام هدنسهعلق وص یا . 

  Eیفانوق : دل  س (۲) مدلوا راوس  : ۵ )۳( e.هجالاو ,۲۱۱

۱ E 



 یودروآ لنامع هدن ریش هیدنق

 رامدآ هاعدنتمو رشام هتساملوالق هنالسا یزدززا نیا یا و 6
 كي زوم هرک ییا نالوا ةدرایار و ایطر*یهدتنسادا درک هو ۱ 6
 هتفه رب بولک هل رایاعر نارا لج هلبرارتفد [۳] كسصوامو هدنوخرا یر ۶۱ رد ٩

 ردقو یرلتمزاولو تامهمو هاخههحو تابورشمو توک ا ردقو ندننامل قانح هدنحما
iهدنج|مالسا رک اسع عیج یک یرلکدرتک هنجا مالسایودروا بویشط ادخ قولخ  

 هراسرتم بودا كنها هکنج نداکوک بولو ناج هزات تانغ هلمج مکیدلوا تمتع هاب وا ا
 تایحناجهزان نکر کح ناز اّتسا لس هدلحو یخد رقح اما زایدالشاب کمک زونه ٩
 هشرالو ناحیص و هراسرتم هدنسارحح هملق هلا مالسا رک اسع بولو نادواج 3
 هدایز هنوک ناوک لاتقو برحو لادجو كنج زورو بشن انا: ملا و ۰ ِ
 یراناق كرلادهش ها رلهحایو هلک ندمدا ی ۳ ییاو زویشب تو كم بولوا ا
 لاحو هندهاحم تازع نک یدا هدمیشاط نایزاغ نادیهش هشعن بوقآ یک قامرا أ

 نوک تاج وک الصا ندنراقدلوا یرلراک بولوا یراداتعم ور ندآ ین آ مد 1

 هتراتل | رایر ر ندنراجما راسرتم سا بویشط وند هیلیا تحر قح هانوم هلح ناه |

 رار دکب ودیا نفد هل رلباسا هلم بومی [ ٤]راقا ر وطهزات هنیراتسوا كنادمشره [۳]بوقص |
 رورس هنن بوبلوا رطاخلا ربثم و ریغتم ندلاوحا و یسیرب ندنندحوم تازغ الصا

 ور ندنسهحملایذ ۱۰۷۷ هنس لالم ر لاح وت راردبا كنهآ هکنج كرهديا نامداش و17
 رادرهاق توق هنازغ یلاعتقحو شلوا یراداتعم یلمروک هلوت یدلادهش و لاک هستم ق

 ۳6]:دارتنایز "ندشنوف قلنازق هدنفرط بوج كيد هلق راسم را

E 

 اصا هدنجما مالاسا یودروا نکبا هدنعل هفاسم ردق هدقدنل وا عورش ه راسریم هب هعلق را

 بومقتمایق لاثم رشح زور هحیک قرق نوک قرق بویلوا رداق هکمرتسوک شاب مآ ر ر

 هتفجهریص یدرا یربرب هداوهو یدشود عزجو عزف رو البواو دایرفر هدنجا رکسع "
 بوحوا فاو 2 ردا بوّبح ند رلهربموق ناوه راشاط یی اثم شوفهرف رل هرم وق هتفح

 بابرا عی بولوا هراپهراپ یعاطوا مظعا رزو هنن بولوا كاله رامدا هح [۸] نرود "

 هدنرزوا اننرح, ص (۲) كپسوليم و هدنوخرآ : د« ب (۷) بولوا نیت : 2 ۲" ۰ )٩(
 یلشاط : ك « س « پ )٩( دارفناب : ب (۵) یرلقاربوط راي : ك ‹ س (4) راو هبض
 هصزور : ك س ب )۸( ند ر الح یثاب هاط دل (۷) ۱

Os ۱ 



 یمهمانتحایس یلج اوا
 سس
 تست

  كيزو هرک هجو همردصب لاوج كيب هجو رایکو وزقو نویقو تابوبح رتاسو مث رب و
 یراق راب یایشا هلج كدەحابص لا بیک لوا تور دانا راو و تاو ناو

 ۱ مدل دعاسم مایا نآ لوا ناه بوردنوک رابوتکم هل رارتفد همظعا ردص بوک و د ههرف

 ۲ بودبایرانامداش كنفوتو پوط ےلبار بودا مد [1] الام ندلک ی راک رفاک نکیا

 * درافک هدنفرط یر اما هدمتک بودما [۲] هجو هنفرط كنايرد توخ نرلدایم نابداب

 ۲ یراءغردقو یرلنویلقرافک مراپ یعرکب زوب ناطی هدنسادا هییدناتصا کهدنسهلاقم هیدنق
 هن نا ینام قانح بودا عامسا نراذامداش یرلکدرتک دادما كماشاپ نالبق یرلهوعامو

 ۳ یلدنالوا هدنسءظفا یا قا ناه هحنلوا تخادنا رکنل بوک یرایک رافک هلا
 3 ال وا وفا اعم رد مهار [۳] سالطر و اشاپ یلو یسادختک اشاپ نمسح
 3 هرافک ماه e اسع راصح هله ومان نملسم تازع ناک هدادما کی زونهو مالاسا گی

 ) قانح بوهرد ردرد نامسا و نمز بورودلو اهر «هللا هللا یادص ندنعار وشرق

 | پوطمتدما شتآ ندلبتف رب هرلپوط زع لاب هراب نسکس یقافواو یلیربا یهدنزغا ینامل
 ۱ یرلذویلق هراپ چ وا هدلحم لوا ناه بودبا تباصا هترلبتشک ككرافک یرله كنسراهلک

 ۱ هللوح ناجیسهمش بولوا بآ قرغ هلارافک هل سانلا المیلع هدیاهدبا عاسراو یولوم
 ۱ نزو تمالس بولک هرانک [4] ود ردتمالتس هترانک ایرد كرهدا كاروانش هدایرد

 ۴ بودبا رارف ندیوک نوط تابرض راک "یربغ "رازدلوا ریز دنن راتفرک بومروک
 ۱ | بولوا مهج راوبلاراد یرلر بودا رارف ههر زج رک ی یەک و

 | اع نادوق اما رلیدتک بوشود هسدرا اشاپ نادومق مز یرلقروز نالوا یرلبوطلا هه

 ۲ یا یسادا هيب دناتصا روک ذم هس رساخو بیاخ بوصزو نرلزو و نرازبا 3

 4 برابوتکم كناشاب نادوق همظعا ردص هدفرط یر مکنوح رلیدنا رارق هدنمنهج
 ۱ رکو تلود بحاص ناه هحراو یراربخ مالسا رک اسع ناک هدادما و يرارتفد راهظ

 ۱ ۳ ٦[ بودا اد رللاللد هدنجا مالسا یودروابود| رید ویار شیداتقاع [6] تہ رمل

 1 ردقو بول وا دک و هش لوقلوق هسیاراو راحو هودو رطاقو تا كرزون هک نرو

 و ۳

 . هسلوا ( اتلاص ) = هتلاص هروک هبیکرون سوماق ] ابلاص : ط « ك « س ءاپلص : پ [۱]

 ۱ رد تمالس » هنرانک ایرد ) [4] زالطرب : ك [۳] هجو : ك . هجو : ط [۲] (م) ردک رک

 ۱ : 4 [1] تورلارثکو :ب . ةورلارتکو : ك [ه] (م) ردبسام اهد قلوا ( وذ « تسرانک

 3 تور دا
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 یسودروا لنامع هدن رو هب دنق

 رک ید رلهمزاف صد ندیهاشداپ هناخ هرج م بودا اد هرجا نواه یودروا

 تالا هللادابع عيمج ل هراو و رایت و رلکناک یداهرف مد و 1

 .هغمزاق یرللو ناحص هنتلا یسهعلق هیدنق اب ندا مالسا یودروا ال راحالس 3

 بولاق یرارق كرارق خزود را زا بحاص رای یر کا ار مدا 1

 شاطو كکنفوت و بوط ینیدا ندهعلق بودا قلناشفن 1 ید هحیگ چ وا نوک چوا 1

 بوملسک یساوا یدزا زیبا یردا یب بولب یراببانج ناسح كاکنشفو هربموق
 امآ رلیدصب مدق همذع راید مدا كس نت .دجیک چ وا نوک چ وا ندفرح لها بابرا ٤

 كنهملق قاما بوراو هییدنق یارح زونه هدا یجنزکس هلاک ید راس تم ادخ دم |

 ر یخد [۱] ههعلق یراشاب سیرتم بولوا نایان یراقار وط یک رلعاد مان اط قا

 ۲۲ ]تیغ برعو ندلوطابا 2 E ادخ د اما ا دعا يلم پوط ۱

 اما هدلک ندفرطره بولوا لاثم ایرد مالسا رکسع ندنراباج موو مورو ندنفرط م
 ۳۳ مرد یالاو af کس تا هفو ر بودا التسا الع وهج هنا ا یودروا ۱

 e هشوغر همردصاب هقورو هشورعر [ ۳| یبیدرح یف ټا رو هيلا ر ۱

 جورج تح هلوا سایق هروک هک | رلنابورمشمو تالوک ام راس بوقیح هبا قرق ۱

 هدیاطلسدانم [ع] یسهضب قواطر نوجماكعا مه هراز كنملسم تا مع نالو وا <

 راک اخ رافک ارز یدلوا یوا ناج ایوک ینره زالو یخدلوا یدقبح هشورر 3
 ا کو الصا بودا هطاحانرلف' رطا یسهررزج ]٩[ تب a اک اود 1 ۱

 ٩۰۷۷ هنس ( ادخ تمکح ) یدلوا ببس هندالوا الغوطحق هرجا مالسا یودروا 1
 نسکسو نولقهراپ نسکسهنناهلقانجاشاپ نالق []نادق هحکر هدنرخ الایذاج هام ر
 [۷]رلنارادلبوراحمغلو رکسع هدیزک نوک او کد بولک هلبرلءعردق هراپ |
 یرلهرموق ناغزقو یسهلک بوط تم زو هڪ و هایس دوراب راطنق كم زو ه هرک هو" |

 یادغوب و قوا لاوچ ددع كيب زوب هرک هجو راهناخهبج ناولا كيب زوب هرک هو |
 هدنسهخدن ط ] یسیررحم :ب .یسیرزحم ؟ س [۳] برغو برعو :س 1۲ هلق 5 "
 مدنسهخنن س یسورغود کردا نظ ۰ ردهملیقارب قیچآ یرب هدنسهخن ك رو هلکو ۲
 یطوق عو رب ( یرزح ) هلباهمجعم ءاز هرکوص ندهامهم ءاح بولوا ( یسیرزحم ) هلهحو ینیداوا
 «س «پ ]٦[ دیرک ك [ه] یسهطروع : پ [4] [ (م) ردکرک هساوا كجلوآ رب دوچوک یک
 (م) ردزسهطقن ًاماعو قوب فلا هرکوص ندنفرح ( ر ) هدنسهخسن س ۱۷۱ نادوبق : ط < ك

 تی 6 و ٩ ا

 ۳ ۱ یس ۹ ءانتح ارس یلح الوا



 ۱ ۹ نوا نا رلردا تمینع یعالاسا یودروا توشط

 ۳ در یو بز تی یاس ید نانخا رک مات

 | كلام ه وراق لام بودا همظع سک راک ردقلوا بوشط [۱] هعر ر هودروا

 شا هرجا ودروا بو ود یبایاعر ,[۲] تیرک یراک و هدمب نلیدنا تمنغ ییدروا
 نر قازوجو ردقلوا" بویشطکو ب ارک بولوا مج كشا كيب شم لماک هدنرارازاپ

 ۱ » مکشمد نعل مان ... نالوا یلارنج هعلق یتح زاملوا فیصو و فیرعت مکیدلو |
 % قلزوجوا [۳] بروتکهریهظ یوچا دادما هل وب کن لر لکشا رک | غیرد

 ٤ « مدرارق هلمج مدقم ندلک :هدیرک كروت یرلکشا هله نالوا هدس رقا هر زج مدیلب

 ولوا همظعدادما همالسا e زرلکشا ددعكم شع کک یشمک بسا رفاو

 انا میو شا بیدیا بانا اک دیک فال تیا لل

 ۱ ۱ ران رح راح ك هڪ هرزوا یطاف صن( ات وصآ

 1 رو ندنرانامل فرطیه یرارک رابارک و رلراج رک .ذم رولوا هتسوس هجوا ا
 ۳ ا تولوا لاثم ارد نملسم شوج U5 ندد هشط هشط نیدحوم ي هنالسا

 Ez هماها و دج کیا هرصاحم یتسهعاق هب هب دنق بولو ناح هزا ماعا ردص

۱ 
 0 رم و هتیرلارزو نالوا هدراکرس كنينمؤم دونج نالوا هدلوق ید شع

 اوف امو تولوا دک اتو هس هنراشاب یرح و هنراکپ یالا و هتااولرم و

 افااللوم ... ولتاضف نال وایع مش کاح كمالسا یودرواو یدنلوا نامرف كمورو
 1 ۳ ... یاب ودرواو یدنف ... قفارشالابشو یدنفا ... مالسالاخسشو

 ۲ رکنج یند رایسح نادهاحو ناشیورد یاحلص و املع هل هلبرادک ات و هش

 و ا کر
 اووآرقو یسادخکو درواو یسشابوص ودرواو یلصح لالغو ینیما تاسروسو یساغا
 )ویکی لصاما ... و رایشاب یر و زاب یالا ددع ښه زویکیا هلج و سانا

 [3دروا عج بولوارذاص رابرایرمشنامرف هان هنراک اح [6] ریساووازابیودرواددع

 رغ و نادربن و نارادلب و یایاعر و ناراحت و نالام و نایحم ال و لاروخارح و

 ۲ اوت ۱۱] یشابلاللد هفرح لها تافانصا هلم ما ص هحش ۰... و نارادربتو نامجو

 e: SI بویشاط : 3۳1 ظرف 2 [۲) هنیع رم 2:. « س « 1 ]

 » ` Eero es :ك [ة] [ (م) ردمزال سل ( ی ) ر هرم ندنو
 [ (م) ی ] ی : ۵ 51 [ (م) ردقحهنوا

 تب هک 4



 مالسا یودروا نالوروق هدهب دنق

 لماح و راناکد [1] یعرکی هل و راهدوا كم شمل لماک هجشراو هنلووارق یل

 عنصم ندنسهتحم یورسو رامظع یارس یلناواط یورس شقنم یلضوح و [۲] هغ

 هناهاتش یلەلق نجروک و رلوق تایح بآ و راناتسلک و لک و ران اتس وت و هاب و او

 نابعاو الکوو ارزونه رک. ۱ ردمظعم رهش و شلوا هتسارا هلبا رلالاو خاک و نیش

 مولعم ند وش یقاجتا رولوا [۳] همان نواه ر كستا فیضو و فیرغت رر نزار
 رومسو فابرزو بش و اسد هدران اکد ددع كب چوا ناه یدل وا مظعم رش رده ۱

 می بوللو كسندبا دارع یش تمیقیذ هنوک هن یه ؟رد راثاکد روللوا تخورف كر

 لماک یال ا یدا دوجوم هرجا رهشون ینراعم بابرا و عیانص لها كرهسورحم ك
 ندنقهناما یدنا نارذک هللا كعا نادابا یرمش و یرلهام ناک رم كمالسا رگ

 عماحاما راورلدجاسم هدر نشقلازو هلو یدرولوا مات یس کما راسرتم هتل ت

 ددع سشفلاو ناخ ید هل و ماج قرق هاح و یدا قو هدر یرغ ندښسهعلق هدآ

 یزلادهش هدر.ددع قرقهلحو ردراویراهاخهزون اما ردقوت راهاخیم نگل راو هاو
 حارجددع شم هلمج و راو یرارداج هسردم [4] یدوجم هرلاملع ناردلاق بودیا رژ

 [6] لهط هدر قرق هلم و ردراو یرارداحو یرلناکد می مکحددع قرف هل و یدارژ

 هدر ید هلم و یرازاب قلاب هدر یللا هله و یرازاب نوق هدر یمرکب هل و یر

 یرازابتا اما ردکناشاپ مهار فرق راو هناخ لیبس هدر كيب چوا 4۳ و یرازاب <
 وشرق یخد زونه ارز ردرلهداب هلم رلراک نایعا و رلالکو و ارزو عج ارز رو

 رات [ هل اراهتفرف هدعل ردر اهدای ست a بويمەک هلا را هعردق لک r ف

  كبملستازغ ميج RE یرارازاب كشا یحآرکه درب قرق لج اما رابداشاب و
 ندننامل قانع و هنیلس و ندنورقوناو هعرو هیناح نراتامزاو و تامهم و یر[

 رلکشا هل یرلء ریه ندب رلناما رانک هلم لصاحلاو نداخ لوچوک و ندننامل اردو

 r ۱ 7 ددع ك وا نام ) ورد E 2 92 كۇ کوب

 ب[ ]٤ )م( ردکع.درولوا باتنک درب هدنم هما نواه یدصقم كه وم ۱۳1 ۱9 رددب و یا

 یسورغود كنتم هکن کم ناب لقتسم ) هدر كن هلکوب دنسهخسن 2 ] یدوحم :ط ی 11

 هصاخابو هدیلوطانآ ] لم 2 1 ((م) نوسلوا كعد يالراووب ېک زیوج شپ ( یو ۱
 ] (e) رارید ( لیخاط ) هلبا يخف 1 هد رافرط م

 تا

 SEETHER وه جت وه جنب لو مت یر



 هرکه و هراموق نازقو ناوح كيب 07 7 كيب هاو كنفوت كيب زو هرک هج
 Ê ادب فن از اوت یو زن تل قارا ناهس جوا یشاط ناوح ددع كي زو

 اق ر یر ره بولوا راموروم لاثم رامرات تازغ هلمح بویلوا رداق هغمزاق سرتم رب
 ۱ ۰ غاصر ندهاکتورابو هاکرخو همیخ كبزو هرکه هدمالسایودروا بونلرپس هدنتلا
 | هرک هج ادعام ندنرلکدتا رارف هراغاد راهمو راطقو تا كيب هع بویلاق عملم رتج
 ۰ نوماهو تشد یخد رانا كرهدبا زاغآ هدنماقم هاکس راومج یانءهرک رارام كيب زون

 1 هدنج|مالسا یودروا مالک ٌهصالخ رلیدتک هفرطرب قاراربک | بوئدا هان یراهوک و
  كمظعاردصادعام ندنعدالاق هاسیاج هییاطر و هاکزدو ناکد [۱] قا رو همیخ غاصرب

 ۰ راب لایق رب نمرا بوط راکرخا بویلاق رب غاص هجراپ ر هدنزود رز عیلم رتچ هاکرب

  هعموص زر هرجا نام راغ ر هتلود تبحاص توروق قاط« قاطوا یربع ر هدنل |

 ۱ < نادهاحم نایزاغ ددع سشقلآ في یدب هک لوا یدلوا اسلا لغ هک ات رلیدنا

 ِ لصاا یدنلوا ملست هنساغا لالاتس [۲] یرلنادج بودا شون نماج تداہش دهش
 3 هان ادورع شتا لاصتالایع هحیک چ وا فک چ وا رارف 99 رافک هرزوا باورم

E1 نما اللضا نیدحوم شوج ندن رخ یسهلک بوط تاق 3 ر بومر دجا  

 3 یخد لوا كنحرد رک كم زوقط هده یک چوا نوک چ وا بویمهلوب تحارو

 ۱ تر همالسا رک اسع مظعاردض هدنرکدنا ضرع نراقدلوا دیش ندمزک هسیزتم
 . هتسسها هشرلو یللو و هحشرللوق یللوق هسیرتم لهم ىلع رانسهعا هل » بودا

  ناجهزات رک اسع هج هدکدند «رانوسروق هدورک یمالسا یودروا و رانوسورو هتسها

 رعت هلا رللد کردشخلوا انب رازاب یودروا رب هدنراسنک یسهرد كلح مان ۰۰. بولوت

 ٌ زالوا ربرحت هللا راملق و

 نامع لا مالسا یودروا مع رهش دشرد

 8 بکربتجلوا مار رهش مان مظعم داوسر هلو مالسا یودروا افو ناوخا یدما

 ۱ ِ هرالوب نالبزاق نوجاصالخ ندننامدص موشروفو بوط ینعی هرجا یرالو ناحص ندایرد
 ۳ وومعم ابارس فرط کیا هرجما یرالو ناحص لوا راردبا ریە یو ناحص هدرلارنف وب
 3 e 3 لماک هلتق یحوار بولوا ناکهدرخ عیانص لاو ناراحت هناك نادانآ و

 (م) زدشوخ قلزای ( یرانادهماج ) [۲] قاجا : ]۱[ 
 TNA بیست



 . ندنغاجوا یرحیکی یلاع هاکرد هللارنج هات هعلق ادا ااا ههالالوسو تن و

 ةمانلارنج بوربک یر ا ندنسوق [1] دارفناپ ماما اغا.... ندنرلافا معاردصو فا
 یدهلامبنانمیعمالسلا » ( همانتروصنایرد ) رلردیا تءارق دک د روما [] هیطلا

 افص اب رایراح اثلات ماسو هيلع هللالص ینطصم دم ترضح ان ادخ مانب [۳] لوا "

 ناطلسلا یهاشداب نامع لا نالوا نف مثلا E اعبار نیعمحا مہلع هللاناوضر

 هتطلس داو هتلود هللا مادا ناخ مهار ناطاسلانا ناخ دمع ناطلسلا ناطلسلانا "

 لوصو مهمان هیت ماشاپ دحا لضاف نالوا یمخفم ریشمو یعرکم روتسد كنیراترضح |

 بولک زکه لمج بودیا ملست ههانلاع هاشداپ نراحاتفم هعلق بویمرود نا رب هدقداو 3

 هدزک راراولاراد سوحنم ناخ هدهعلق نورد هللا زکلاعو دالواهنب بولوا راذک جارخ 3

 غینادد زکه لج هدقدلوا رسبم یرصن تف ر«علق یاعت الا ماب الاو رسهلوا ناس 1

 یدب یعرکب د ( لاض لارنج باوج ) .« [4] مالکلا تا ردورقم :نک هم رد 8

 بولکرارکسع كيب زوب ءرک هج یک كزس هتلا كوللارسح یک یبلق هدنقوب ردلپ
 نامرهق كيب هاو رایدتک رسیاغو بیاخ بورو, راشاب كيب هم هنشاط ر كل هعلقوب ۱

 رایدالوارداق کمروک نقدنخ رایدروناج هدنتلا هعلقوب رلاعاو راناریمریمو رلارزو ردم _
 یلکد ردررقم , نمهمرو شاب كم زو هنشاط ر رسردم دک بوش نامز ر ,یخد ا 1

 همظعاردص .بودیا در ندهماق یرایطا بود .« [ه] هلاق ندزککیدلب هرو علف هوس ق
 هدنجما مالسا یودروا عیم مظعا ردص هدنررلکدنا لقن رر یعالک هيضمان هيضف بولک

 هحنلوانامرف ود « راتسرک هراسیرتم هحیک و سکه » بوردنا ادن رایدانم لوق لوق " ٠
 ندرلر نام روک یسهعلق هدنف یسایرد مد هدتملظ كيرا .تشلوا هحیکلوا هللهمظعلا 3 |

 يشل مالسا ندهعلق نورد ار دافک تبولشا هسیرتم ا 3J] الا ادّسا | ۱

 نالی هدنسهر وط رافک نوعلم انفاع مهلا هح ربا عامسا نسهقعاص یر یردلامزاق 1

 لاصتالایع بویمرود هققدو هردو ما هو قادحاص تقوا بول ود همیکح شلو 3

 ( الوا ) ًارظن هنیدعبام [۳] هتیعل مان...لارنج : دل [۷] دارفناب : ط .دارقناب: ب [۱] ۰ ۰

 «ناسل هسيا شلزاب اع نامزوا .ەدپوىملوا هجر .همانناوح وش ]°[ مالکل ام : ]7£ (م)ردیللوا ۲

 یمهوالع ( هد) ُف هرک و ص ند (رایدرو ناح) زکلای . ردهداعلاقوف .ندنرلتهح تسامح « تغالب |

 ندزککی دلی ( دوخاب al) ندککیدلیب ( ۳ .لکد شوخ ( هلاق ندزککی اب ( هدر يردمزال ۲

 هلاممپ : ط . هللامسب : ك [1] (م) ردیلملتید ( زکیلق ۲
 تی ۳۹۷ ها 1



 دی ی یبهمانتحایس یلح الوا

 ۰ یارخ كناشاب ناسح ید دییشو دعس یزاغ ( یلعوا ناسهرخ هيکع) هدنرق لالز
 ]۱[  نالادع هنهرب رس و هنهرباپ ددع نسکس بولوا یلو شاتکب یحاح ٌهناتسا بولوا

 1 مرح یاج وب هلبراتمه [۳] یون كنسهلج نولوا یراناک مرک [۲] یحاص هقافورقف
 ِ راشعا هاکجرفتو هاکهسم رب لاثمماص غاب یلناور بآ و ناتسلکلکو هجابو غاب یدابآ
 ندهاکهربسم هکتو راردیا تمدخ هرلنرا بوداماعماعطا هنادک و یاب ماشو حصهشیمه

 یهاکهیکت و زن (بیاغ هاک اشاعرد ) ردنایاع هدنتل قایا ورصق ٌهعلقو هبدنق یارح هل

 ارد كنامعلا هنشوراو یسهعلق هدانع بوک نامرف ندمظعاردص نک دا اشا وتب

 ندنرازابیوشراج و عماجوناغ بودا رار هری [4] هدتعاس نوا بوشوا یرکسع لاثم

 ثكمطعاردصهدنتلایس«علقهبدنق بود | علق ند رار نراتاباشخاو هتسارک هل ح بویلقانب رار
 E تا ی

 یخد ریصقتر ریقحون رلیدنا عورش کما راع یمالسا یودروا هدسرق یعملما رنح

 هل ام تناح هل | ارګ. را دلو صو رازەرىسو رازي هدر مدا ك نک ندنشهعاق هب دانع

 ۱ قدل وا لصا و هواه یودروا هلتمالبس و توك هدنګ را ]| و هب اړخ رھ ناک

 لامای هبدنق هملق یار هپ نامع ل r hE یودر وا فاصوا

 نوک یعنشب یمرکی ]٦[ كنيلوالایذاح كنخرات هنس وشا رته ریقح دیعوب الوا
 ۰ یرعیکی نالوا زمتاجوا دج نعابا بولوا لخاد هنوباه یودروا [۷] هدندرو هدنق
 * ۱ یدغ یمادختتک لوقو ساب مهاربا یساغا یرجیکی هجناوا لخاد هنغاجوا یتاغا
 . بودبا نیت غلبام اغلاب زی رلتابورمشم و تالوک ام هلح بودا ناسحا ادوا رب هربقح

 . ندنفرط زورو بش بولوا موادم هیهاشداب تلود ماود بولوا لاح هدوسا هد زانق

 ۱ ۱ یزاههلا تاروهظو یرامباقو ضسبو کما اشاع یلاتقو برحو یادجو كنج عج
 الوا رونلوا رک ذ ؟قدلوا دیقم [۸] همزلیالام مارتلا بودما عورش کما ر رح

۰ 3 

 1 هر دو هاو مظء شاخرب شاوص ادیمرد

 ۱ بودبا لح هرم ترضخ لدع وطسرالقع رکف نیبرودراقو نلاع مظعاردص ادّسا

 ۱ ۲ هدیسلوا ( یوق ) هروک هنتم ] یوو كت :ك [۳] یرلبحاص : ك (۲] نالادا : ك [۱]
  هقو ردهلزاپ هروک هقلخ [1] ۱۰۷۸۰ : دا )1 ةدتهاتس نا ك 8 [۶] [۳(م) دم

 هکتا مرلیالام مالا : ك < س [۸] هدننرو : ب [۷۱ (م) یدیللزایب ( كنسالوالا یداج )ب
N 



 یس هعلق هب دانع

 روتسم هلبا كپكاخ دیفس و دیفم عماچ دع یدب هلجو ردرلادوا هناخراکبو رلوا یاقوف |
 هلح و ردرلهسردم ددع ج وا هلحو رلدحاسم ددع قرق هلمجو ردرلر ومعم عماج زسهرانم 3

 هلجوردراماج كجوجوک ددعیلا هلجو ردرهیکت ددع ییا هلجو ردراتکم ددع شب "
 راخو تاباشخا یسهلمح هلرلانب و اما ردرلناکد ددع كم کیا هلحو ردرلناخ ددع ۳ 1

 ناکهلحرافک ددنشواب . هنس نحوه اخ راک مو .دینج ینو زا 6
 تارغ كم هج بوصب هلفثلالع هللا رافک كيزوب نرهش مالسا یودروا و راک اځ 3

 هنسهعلقهدانع نیملسم تازع هل نوینالف بولا هفرصت هضقیرهش وب بودبا دیمش
 یحرطق :لاثم بیلا لار ندنفوط .یمهملق هیناجب دیا سیلو 6

 راسک اخرافک هدن رقدلوا نایاب ودب هداشک نراملع قع بوشتب دادما اشایدمت هداز

 هحنشود مو بعر "هلولو ر هرافک هدنرلکدید « یدلک یلعوا یجرطاق هرب هرب » هرجا ۱
 یجرطقناه رانمشود هندردمانغ لامیک و یدقچ هرمشط ېک بوغارب یمالسا یودرا |

 مالسا رکسع ندا رارف امدقم هنسهعلق هدانع نکر روا چاق هرافک بود هللا هللا هداز

 یخد رانا بودا ماتهاودج کما صالخ ندرافک نراوا سک ره پولو نا هزات یخد ۱ ۱

 یک هد ز یجرطق ندفرط رو رانو یخد ندفرط ر بولوا ید روا لاد 1

 نسکیس كدمرصع ,تقو ,ندتشاج تفو کرارروا بای ست غيت ر هلوا هرافک ندلد نورد "

 دنب ربسا یرافک ردق شعلا تاب. نوا بو ربا ندزرروخ غی نادد یرافک ك یب ید
 ند: راتلود یب "هلک تو یک رلغاد هرب رز نرارادم هشال كرافك میج بودا رز 1

 یخد وب راررود بودا ان رهلق [۱] ندلک هدنرالوق هاس و یرحیکیو یلوق یلرصم

 ۱ لا ندنسهملف مباع و (هناخوط هناخرک نایرد )ردهجا نا
 هدعاسماب اشاب دا لضاف هداز ۳ مظعاردص نامرفاب بود شفا شوق مدا كيب

 كلکو رصاق رانابز هدنفصو کرد راشم انب یسهاخراک هناخشوط و اشاپ دجا توکنع ر

 بوناشاب هکملکو د راپوط راطنق رزو و رتسکس ران | هلک هقورقرق ردرساک راران یهاوج ا

 راو داهرف بولوا یرامادخ یلاع هاکرد ناکتخررس یهامو لماک داتسا ددع كی چ وا "

 یسهملق هدنق کردنایحبآ ( یوص 3 ردا نایرج ندلحم و و رارشلاح اسمو حبص 1
 نعو ردراوک شوخ با ذیذل اما یدلوا ردک هاب بوئلوا مطق زونه نک دک هجا

 یلهدش هدمه مال « حوتف» فاک هکردیعیبط هسقو هکرح . ردبسانم یسلزاب ( ندهلک )1 0

 (م) رینج رقد
RA 0 



 نحو و هدنجما یا چ وا رکسع كی زوب اما یدلوا ماه روسرب ما بولوا رام

 زوا یلاع هتشپ دمارس و یسهعلق نامز ردرلشعآ [۱] انب راو ردنکسا دس اددم

 ةر انب شاط لاثم یدادشرب یالوط ندسح لکش هرزوا راب ییشاط و لقاروطر و

 اط یلنا قابا یعرکی بولوا مدا [۲] یللا كی چ وا یعرج رادام اراد کرد انعر
 0 دراو یسوش ددع درود هلح و ردیلفی قار وط لا و لئا مدا نواو ردراود نلاق

 ۶ وق شوراو ردحوتفم هونج فرط یسوق غاد رد رظاب هزدلپ بناح یسوق هب هب دنق

 ۱ را ۱۱ ینرا كن هعاق و ردروظنم هفرش تمس یخد یسوف ر ee هب ع تمس

 ےراا ر کید ۱۰۵۵ هنس ردظفل [۳] ( هتخاب

 ارا ددع شب OE لکش ردراو رلوا اس رک راک ددع زوشپ هلح هرجا هعلق و

 وص یراراسا لالعو هباخهج ردرلردنکسا دس هنوک رر بوک یر سه راو یرلیوق
 هرادزد ردنتم طابر سشلوا هتساریپ هلب راهناخ لووارق هدنفارطا و هتسارا هل راجشراص

 ۱ ؟راناظفختسم هدب راشوراوفارطا مالسارک غ كمزوامارا ویرلتارش هعلقددعز وب چ وا 9

 رلبارحم هاکدنعم ددع هجو راویراراسهمشح تایتبآ ددع ې وا هلمجو راو

  il یناسهرخو رک راک یلەق ددع یتلا یماج ناخ مهارا ناطلس ارج راو
 بولوا یلرهمیراوق هلبا قلوا ولم هایسدوراب هدنجملا الاح کردعماج زستعاجو زسمرحو

 ؛د هراب [6] رار رار بولوا رادیب ندنرلزا ]٤[ باخ یرالنارف هعلق زدنوک و هحک
 ;EL یسهعلقو رصق ندنداعاو ردراو یرلءهربثک تعامج ككرادجاسم یربغاما زا راکب

 ۱. كنهدانع یتح ردیهاش ةعلق یلاع ردقلواات رونزوک مد چلا ایا بولوا رب

 ار ؛زرلک قووص یراهلک اما رشیرا ههدانع یرایوط هدخنهیدنفو کودک وک ا

 ااش كنهعلق ( هدانع مظع شوراو نایبرد ) رلکر فی یرلهلک كرلپ وط نالتا هالا

 قاتحم رصتخ دیفم ]٩[ كم ید شم یسهج هرجا راهدو رلهرد هدنفرط یسیرغو
 ۱۵ ردهلودون وا یسهلک ( كيب وا ) هکردیللب ] مدآ یللا یرج: A | ۲] اهن

 ی هلک ( هتخاب o طقف رویقیح ۱۰۵۹ قرالوا یرغود هدکدلدا باسح ظفل و [۳]
 .پآ ) وبشا نوجما طبض ىح را اصح هک كعد ردقو هلکر ب هلو هدیسراف هن « هدسع هن ردلمهم

 1 ءاوخ ]٤[ (م) ردقوح راک رت لمهمهلو هدراباتک و ردشمرود وا یسیرب یلمهم بیکرت ( هتخان
 (كی) هدنسهخسن ك [1] (م) ردکرک هسلوا ( رازنوراز ) یسورغود [۵] (م) ردبسانء قازاب

 هقامطعا ردص ینعی یسهدافاکهدیغاشا رطص چ اقرب كف و. ردنکم قلوا (تب ید. )یسو یغود ردقوییسهلک
 بوی یدیساوا رار یلهناخ كن ید شع هلوا هکنوج ردللد اکو هدیسمرب دقس  ینهعاقوت

 3 (م) یدزامر دق ینو مظعاردص

۰ 

1 
۴ 

 دم "۷۹ تنس



 یغاد یبهیرق سامط

 . ]١[ سامط هیر لبج

 تیاغ راو یرلناکد چاقربو یراهاخهوهق ردوک مور هرفکرب یلەناخ .ددع یللا زو

 هورذات كسامط هو بوک نفلجاغا ران ر بودک هقرش تعاسر ندنا ردر, ی

 یلرانج و یرابحاون هلو یسملقو یسارح ایدناق هلجا ندنا راو [۷] هشینرپ هدنسول
 سلطا هلج [ع] رله هرصبإ و رلوص یحا و ینهملق هدانع و هرد [۳] لرتثاح و +

 رک ۱ بولوا هلاوح هراغاب و هرلغاد هلمج غاد و بوتنروک هبدنق یار یک نومل
 رسوب رالشاب هفمای روما هتسارح هیدنق ناه هسلوا طولب هراپر هرزوا سامط ه

 [6 كن رللادج و كنج كن رافک كيدن وهم | مظعاردص بوروطوا تعاسر هدن رس كس امطدن
 رشنرشح ایوک بوهرتدردرد ناسا و نمر ندنرلادص كنفوت و بوط [«] ندنف

 ستآ راو ردنمس غم نامع لآ یودروا و هدیاق هملق بولوا نوک رب [۷] ندزا

 ج وا بولوا بلقنم همس جوا نوکلین یدوک دود كهايس دوراپ بولاق هدا د 1
 ندنعاد سامط بودا یاشاع و رقح یدردا نازرل ییمز قر و قرحو دعو هد

 بوسا ینشا تعاسع ندا ( یسهوهق یورس) بودا لوز هدتعاسر ینشا شوق

 بوک لدرسح یم هلا شاط رک ر اکر یقسهرد ]۸[ کف ندا نو

 هدا: راوتسا دمو ىع هساقاخ قلب فاصوا

 یحتف .بودما راشیورو هنسهعلق [4] هدناقو ربلد یزاغ یاشاپ نیسح هرک هع ا

 هنسهملق هدناق راکرخا ندنکیدا ناور ح ور ناج كيم زو هرک هج بویلوا رس ر

 ید تسد هعلقو ناخ مهاربا ناطلس نامرفا هدنشراب . و هنسهاوح یلزنم توطو

 u مان ( هدانع ) هنمسا بودا اشنا ٌهعلقو نارقا ماس یاشاپ نیس

 یرهخسن تل + س [۳] راو هسيتک رب 3: ت . راو هتففرب :ط [۲] شامط نت ۱

 ( رلهنهرظن ) یورغود ردزسهطق ایزو یک نتم رلهخسن رکید ] رلهبرصق : ك [ ء 1 ر ردزس4

 (ندنیفرطو) یسورغود ]٦[ (م) ردیللوا ( ندن :رالادجو ) یسویغود [.] [ (م) ردنکع 0

 هینواروا و : ب [] دهد هلیرسک كلوا « كناف [۸] ندربسحم : ك [۷] (م) ردي

 [ (م) ردیممدب ینبدلوا شیلک ای
EW 



 یسهمانتحایسن يلج ایلوا

 "یخد و زاو تعاسر هدنتسوا كنا راو یسهلق نادنزرب هرجا رهشوت (نادابا یافت ربع

 كرهشینامل ك.هملقوب (نابیتشک ناما یاجنامل شی اتسرد ) ردمظع ریسلابجاو یاشاع
 یسوغود نوک نکل رلآ یک هراپ یللا قاجنا ردانب یلمع رب بولوا عقاو هدنفرط قرش

  هحراپ لوس هدو هاععانوا نامل لاسموق ر زاعود صد بورک كن ندننغا یراک زور

 البهملق ےب ۱ بولوا عقاو یک هملق می ارب هقشاب ( هناخشوط بیرق هناعلوب ) رازامهطب راک

 رع لاب هراب ىلا هلم کرداسز ةناغپوطرب [۲] روروق نفارطا كرهش ینشاو [۱] رلهع
 2 كنسهعلق [۳] هغ رار الرا (نادلب تالک نکنارهش مرد ) ردراو یرلیوط دمارس

 ادعام ندنعودلوا مساو رقاقوص هل بولوا هدشوراو ینشا و یرانادابآ و ترامع

 یک ردح سقنم رلهار هاش میم بولیکید یرلامصا موزوا هرجا یرارازاب یوشراح

 ارمتوعب هرجا نسح رازابویاوئو بات ترارح تدشكباتلاع باتفاالصا بولوا نیز

 مایا هایعالوا نیمز لاسموقر و ردمرا [ع] ناتسغابوقر ایوک زا رثأت هرلمدا ی ندا

 نومو ىسەجتاب وغابو یه وبحو بوو یسانو یساوهو بآ زالوا روماج الصا هداتش

 هملقو ۰...ردشلوا ماع ح ودم بوتود یناهج یوتزو یموزواو رحناو ولاتفشو روت و

 هرفک ( یلناتسوب يرق ) بيرق هبهملق هنب هنبناج قرش هنب ندنا بودیا اشامو ریس ید
 یلکباد ) و بوع یا رلربد لاو ندنغودلوا قوح یناتسوو یسهحاب و غابو .وک
 ( یلتفح اشاپ یسح ) هدنعاس ه بوک نناخ ( هجرانق )و بوک یرب ما ( شاط

 رلافص و قوذ بولوا نامهم هحیک ر هدنا ردراو یرلناکد ېاقر و یراهاخهوهقو یناخ
 ا ر ( سمت سایز توت یرار فوخ تعاس_:.. هف رک اج هنب ندا كدنا

 سلوا عقاو هنجما زوا رب [ه] ( راپوک ٌهيرق) هدنعاس ۲ هقرش تمس هنب ندا ردناح
 [لراپوک ندنرلکدهلشا دیمهرک و یتسدو پوک یرلایاعر هل ردرلارقلانم یزوصا عاب
 هقرش هن ندا راو یراناکد ردق نوا و یسهاخءوهق دد چ واو یاخ 3 1۸ نر

 ۲ یاس ... بو ی يا ( یھ ین ر

 نلهعالاب ةعاق چ ۱) یسورغود راو ( نا ) هدنرب( رل )هدرلهخسن رکید ] رلهعالاب :ط ۱

 [ (م) ردشازاب ( نسهلج كنهلق + ۱ ) هسیا هدنسهخسن ك ردنکم قتلوا ( نلعالاب علق چ

 ¦ 11003: 2ك: س [ع] هر : س . هعر : ط « ك [۳] رودوروق : ك [۲]

 هدتعاس ۳ :2 [۷] لیک

 تن ۳۲ تس



 یسهعنق هغر

 .كيب چ وا یسهلجو زالوا فیصوت و ریست هلهجو رب کردرصاق ناسل هدنحدم كنبرب یه
 .ناسح ردرایارس یددع ید شم قاحا ردلکدرلیارس اما [۱] ردرلادوا ددع زوید

 ن ادختک یلو و یارس اشاب فلکم ًادلح ردشملوا دع رلادوا هرزوا یو رح اشاپ

 .ناطالس یاهعهاوج رد ... و ینارس اشاپدمح ا توک ینارس یب یالا ناعشو

 .مهارا هدراصحوراقوب الوا ردعماوجددع یتلآیسهدیزک ( نابعا راک یریغو نامع لآ
 ,یلد هدنجما وشراح ندا یماج ناطلس هدلاو هدنزو ما كنسوق هکت ندنآ یک

 ,ناتسرانم هدنک وا یسومق هیکت ندنآ یعماج اشاپ دا توبکنع ندنا یعماج اشابناسح
 شوا ماسم هاکدصم ندرلهسلک ردکلام ههریثک تعامج رانو یعماج اشاپ لو هدنجا
 .تالح ُهیواز ددع زوقط یسوق ( ناعالها یاهدجاسم ُهاقرد ) ... ردراع دق هاکتداع

 .ددعکیا یسلکود ( ناربفم ناتدحم نیدطازاد تمالعرد ) ... ًادلح ردنادهاز نادا

 ,نالفط بتکم ددع چ وا یسه (ناوخدحا ناموصعم مولعلاراد رد ) ...ردنالاع هسردم

 .هاهاخ ددع چ وا یسموم ( ناشید ناشیورد یاع لا کک رد ) هم, الوا وا

 هدنجراخیسوبق [۲ )ول ندنا ردرومعمیسهیکت یسوقهیکت ادل ردنارک اذقیرط بابرا
 یافصرد ) ردرب هاکهریسم تیاغ و ردمرا غاب ؟ردنایشاتکب ءاقناخ یسهکت (۳] اشاپ یلو
 تارام رد )۰... الوا ردرلانشور ماح ددع کیا یسهحشالوا (ناتسلد تاماح ناح تحار

 شاپ نیسح یلدالوا ردنرامع ناخ لک ام ددع چ وا یسیراب (ناکهدنورو هدا ماعطالاراد

 ,یرلتمعن كنبرلترام ییماح اشاپ یلوو ینرام ییماح هدلاو هدنسومق هیکتو ینرامت یمماح

 ,یوشراح فیرءآرد) ردلودیم یراهر وج ساط رر انمو حص هاوجو ریپ هادکو یاب

 هدفرح لها هج کردنابساک مییانص لها ُهجماکد ددع یللا زو یسهدراب ( ناتسزازب

 ددع چ وا یسیراپ ( نارام ور یلاها ناراحت ناخ ر رح رد) رونلو تمیقس یثیه

 ( ناحو لد راس همشح ردع ,EN ارج ر ناکهحاوخ لکو

 یسهمشج لارق هدنادیم یهدنجما وشراح ادل اما ردناوبح همشخ ددغ نوا یسوماه

 نوک انوک ندرمم ضای كاکح كئرف ر صصص داتسا کردنایلانبع ریسلابچاو رب

 نایرج بان بآ رب ندنرلرک ذو ندنرلنوروو ندنرلزغا هل رالاثم هنوک ه بودیا راز وصت

 راکرد ) رولق ردا نهد ر تشکنا بولوا ناربح و هلاو یراتروصو نروک ره بودبا

 روهزکب هفاک یفرح یجنکیا طقف ردزسهطقن هلو هدی-هخس س [۲] ردرلوا : ك [۱]

 یسهیکت اشاپ نیسح لد : ك [۳] (م) ردزسارف هکراو ردق وش
E 0 ۱ 



 سم سست

 ردمدآ زو ترود كم چوا وا لاک هرزوا یراراود ندب یعرج 8 ردهعلق نهتم و
 3 ناب یمهمرا باح و ردراو یرلهمظع هیاط ددع شب هدنفارطا هل و

 هرزوا یلاع متن را پا ر قاعا_ ردلکد زا هوا اما ردرلاق
 هي ۱ و منل ندنفرط رب الصا 8 ردشاب رضاح شاخ ر شاوص هلق رب شارط كنس
 بولوا مهاظ هدول ینومضم (لاىا علقت لاح رلاةمه) E لكد ناکما لباق كملا سرتمو

 ب یهدنسهشوک رظان ههاکزاق كنهعلق ما وب اشاپ نح كوجوک هدهرصاحم ناح
 تف اسز هملق و نوکلوا بودا شورو نیدحوم تارغ ندفرط لوا بوت | با ل

 زاد ار اپ یک یراوبد یسهعاق هیناح یرازو جرا كنيرراوبد هعاق ج اوبهلجو ردشلوا

 E ,ظان هقرش بناح قاحنا بولوا راد را یا [۱] کیا هلح و ردیلفی قار وط

 e کک قلب مظعا ر هرزوا وق هرشط ردراوق دیدح نهتم تاق کیا راو

 ۳ وط یرلرزوا ردلو یل 5 واط ساو ر یرجا ندرلوقو و ردتمالع
 کردراوا ضا تا نعیرد یو روا دد الا هدهعلق جاو هل و رد رلهساط

 ۱ خب شو ییارس رادزد ادم ردرلاسز نادناخ یا ناهج یانب رک راک تاق ردنا تاق هل

 عر هلق و راو یماج ناخ مهار ناطلس ددع ر هلو ردعساو ییارس یدنفا دمع

 ب یرلپوط زع لاب ددع قرق و یرلحراص وص و یرارابلا لالع و هناخهبج و راو دحسم
 انما ندادعا رش هللابانج رولیب لب میادخ ناسح کراویرانامزاولو تامهمردقلوا
 1 : هدایرد بل مظع روس هعلقو ( هجر شوراو هعلق ینشا نمز یانب تفصرد) نما ناما
 1 .یرلەيباط 0 هدنفارطاو ردن نع طابر رسقدنخو یلراو د شاط قاجلا رب ےب لکش

 ۳ ۳۵ وراو و راندا لمح هموجم یخد یر درا نح ردرالکد [۲] یٹاما راو
 اوي رظاب هب هلق بااح یر راویسوق ددعچ وا 4 و و ا كس ترود لماکیمرج

 ۱ ۱۳ رد وقهبولس ردرلومفنمتم تاق وا يلوا رظا هقرشفرطیر و وق

 1 ,E یلناځعنکل ردقو یراراوب د هلقالصا هدایرد ل هجنراوهامل ا ندنسوقهينولسوب
 Eat شکآ راو د هقتلپ براص ندعلق بوقاق راقزاق [۳] ابارس هایردبل هدک دنا
 2آ شوراوو و ردرضاح و رظان هامل هل رابوط نالوا هدنراکسرد و لاغزام نکل

 ۱ دار رلنادابآ یان یدادش هلاق ندرفاک ِتاقردنا تاق رظان هایرد هلمج ندیارغ برا -

 ۴, (م)ردیسانم اه د یسوا ( نیت ) هدهسا هلب ون به هدرل هخسا [ ۲ ] رگ 2 < س ِب ۱]

 واینارش اب 1۴ ]
۱ 



 ی-هعلق هغر

 ندنغودلوا یغانقوص یحا ر «دشد هلق راو یرلقحناکد ددع ۱۰و یاح لوچوک رو
 هحایرد بل هللا رالو براص تعاش شب هقرش بناح هنس ندنا رلرد یسهءلق وص یک

 راتاعرا نم هجا و بوما راوص تاج لا هڪ او یو لر ما یرلهوهق [۱] وق بون ۱ ٤

E |مزة كز اغ یدب نج اانا درع اب يزوبا اهب نب  
 هد شاخ ر شاوص و ؟ردیلخی ی یردکک راک لا عردشما مظع كن

 توک كرهدا اشام وربس نراهلک ناخیتسا دارانک العون رد ارات ناح ران

 هرکص ٌکردیسان اغا دام ی اغا یرحیکی اسز هرطتق و قدراو هلحم مان ی

 ند رلعاد هقامصا [۲] (احوورم ) ندا روع ندنتلا كنىتم لب و ردشلوا عار

 ٹوک یش یا ردفوحو موروحو اتيا 1 اما رولوا طولح هزک دقا هد و بولک

 . ۰ ِِع ۳۹ ۰

 هع راس ز هءاو هرظنمرد

 قاطاس درا .. هس رده حر" كو یاب نوا در
 ردیتح یہ قاحناس الح ردشلوا حتف اشاب نسح ید تسدب هدنرصع و

 ۳۵و یتماعز ددع ۳۹و یشاب یرحو کب یالا [۳] رده ۰ یصاخ كنساش 1

 ددع كي شب هله هدازغ نيح هلا یراولهح هرزوا نوناق راو یرامت بابرا د 4
 یرحیکیو ردارق ددع ... یسهبحان رداضق «۶ایللازو و رولوا یرکسع یسهاس نوتوآ

 یرلیشاب یجوطو یاب € .Berg یرثیجابروح یرحیکی هدوادرودو یر ادزدهعلق و یساغا

 هعلق كم يوا هل و یرلاغا هملق ددع یعرکی هل و راو یرلتارفن هدوا رمشکیا راو
 کک بستحو یرادختک هاسو یفارشالابیقنو مالسالاخیشو یار

 aly E E, EDS ینیماناملو ینیم لالغو ینیمارهشو یساغارامعمو

 ردایهم وهداما مالسا رکسع [ع] حلسم كي یيانوا هل رکسع ناظفحتسمهلح لصاطلا

 هدنبناج هرق هلاوحهایردهرزوا اق نجلا نهتم دسر هدایرد بل ( یسهعلق نمز : لاکشا )

 رک زود چا و ندشوراو ینشا ؟ردهعاق ما منصم رب زسهلاوح هود

 شوش نایک ید یازف رازی رب مدآ بز هک توک یهاکزاع بودک هاا لامش

 بعص هاغلاةياغ ان شاط سم لكش ةعلق ما رب راو ردنکسا دس تود ورق

 « پ [4] رده ۲۹۱۹۰۰۰۰۰: ی [۳] اجونم ب . اوز: نن ورک: ۱ ۰
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 یسهمانتح ایس ېلچ ایاوا

 نورفوا هلو تمالعرد

 ناطلس هدنح را [۱]... هنس یار نورفوا نناسامع موق اما شک هڪ اسل مور

 8 ردیتخحت یصاخ  كنيكب قاحنس اشاب نح ید یزاغ تسدب ردیحتف مهاربا
 کالا he . 2 یوا تبایراو ..::یمامز بابرا ردهخا ۳ یوا صاخ ندیهاشداب

 ك مپ هلب راول هنج هلقجو هلب رکسع كنبکب هدرفس ناح ردراو یسشاب یرجو یسیخکب
 ا9 هدوصیبملقرداضق .فیرش هقا یللازو رولوا یرکسع [۳] یهاس [۲] نوتب ددع
 ۴2 الرز و بولک لا یساغتود رافک, نعا هملق یدادشرپ نس لک هدنزغا
 رو یدحسم ر و یماح ر ردلباق قال وا مهر و ریمعت هلا یش لپس اما شقا مدہم

 ردراشابرضاح یر رکسعیم هظفاحم ددع كچواو راویراناکد ددعیللاو یماحر و یناخ
 نام لق لمزال تیاغ ردناسا كمربک یک هبا پوط هتنامل هدوص ندملق ون
 ابا نیم ةيباطو مظع هلق رب هدلحلوا راریدلوق اشاپ هننروب هدوص یهدنفرط وشراق
 بویمهرک یرایک رفاک هنناعت هدوص بولوا کک یب !هعلق زاغو ه وشرق وشرق هل ورقونا
 تباغ یماوهو بآ كم ورف وا وو یدرلررو علق بود ناما فا یسهعلق هدوص

 1 بودک هقرش تعاس ۽ هن ندا ردلکد حودع ردقلوا یسانس بول وا .فنطا

 بوک راقلشاط

 1 وص یا هعلف قحرد ۱

 3 نا مهاربا ناطلس نامرفاب هدنخران... هنس ردهدهرق دیمب لیم کیا
 لکش یانعر هعلق انب شاط یلهلاوح رب هرزوا رباب عفتمر بودیا انب ادد اشاپ نیسح
 | و ید ؟ردکچهملق .یراود قالاو كوجوك رب مدا زویشب لماک یب رص
 راو یسوق ر رظان هرغو .ۍسهناخ ددع یدیو یتکم رب وییماجب رب هدنجنا ردب رب یعاطوا

 ؟ردکلام .هلبرکسع یعاجنس هبهعلق ون كب كلام یب [ع] راصح هلا ندنتلایا لیا مورو
 ید ا دک و زکات یودروا یراناکهدنورو هدا بودبا هظفاحم
 وار ,e 7 یاخددعرب بولوا رومعم یئوراو ه هربشط ردهعلق

 91:3 [4] یسیهایس :ل ءس «ب [۳] نوتز :ك «ب [۲] هدنخرات ۱۰۵۹ :4 [۱)
 9 هنا یواسم : ط « دل « س [ ه]

 رس



J|ندهرقدوخاب ردنکم قمردلود بودا قرع یکدزا نوا شپیایرد یسک اط  

 رتسا مظع تماما ردلہس صا كما مدمر ار هک اخ یحهعلقو هاینامدص بک ول تارش

 مو یا هل نواه ءاع ود ه هعلق و اشاب دمحا قسوو نادوق هدنحرا .. ۰

 یحتف كنهعلق هدنراکدتک بولکح 0 ها وا هک ا تا و بودن
۳ 
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 و

 ندقرش؟ردرب [۲] ناما یب رب هوا ناما یاج نامل وب ( هدوص نامل لاکشا لیقتنرد )

 هقارقوراککپو نویلق و راهاوارقو راهچراپ كيب چوا هنجما بولوا لیم یللا یلوط هر

 زا o٠] رلهتنلاق و ه ووامو رلهتلاق و هعردق و راهتشو +E غاطو و ۳ راز رو

 هدا بسم نحتف لاعتم یادخ نام روسر هدرافک تسد نالا اذه یلا بویلوا

 یافسنآ بس ااعت سه بولوا نیما ندرک روز راکزور ددعزکسو دن قطب بولوا تخ ادنآ

 بولوا روہشم ینامل هدوص وب هدنرلنببام كنبراناحالم زکد قا ردهرزوا ترفو یراوص

 راقیج ۍراقلاب .ناولا كيزوم هرکه کر دینامل هدوصو یخد یرب كنامل نالوا ح

 كرولو نازاص و لافک و ناقلق و یراقلاب روکت نوک لعل رولک هیقو چوا صوصخاپ

 هناعلرب کرولوا یراقلاب زویلوق و رفولواو هدرک الاو دیمالابو [1] هدبحو یرموقصا و"
 وشرق هتناج ر ندنناج ر كنامل و اما رولوا هدننامل هدوص و الا ردلکد صوصح

 ندننرو یفرط نورقوا هدنسهلق بناج كامل وب یتح ربشتب یسک پوط هوشو
 هعلق و ردشعا باس بارخ هک ود هکود اشاپ ناسحیلد دیهشو یزاغ ینسهعلق هد

 هجنرانک ینامل هدوص بودا هجون هنیناج [۷] هرطق بودبا اشامتو ریس یا و هد

 ماسمو رومعم یلهجنبو یلغاب هرزوا لون (ثلموح ةيرق) بودک تعاس رب هتیاج
 راربدییوک كلموچ ندنراقدبای كاموجو یتسدو قانچ یسهعت یسهرفک ردیبوک هرقک

 راهناخهوهق رانکبنابرعزوب هح ندمالسارک اسعهدنو الاحراوک الاخ ر لاثم نج ربع نوط

 كيادختک بودک تعاس۲ندنا رارد,اراکبوداثادحاراناکد ددعزو هعوراهناخهزوو |

 یلهحفیو یلعاب رومعم رب [۸] زولکشا ٌهیرق لزنم بوک یراهمشج یلناق ندنا ی

 نوه رومعم هدتعاس ر هلاش ندنا ردیوک موروا یوص قوض قانق تابح با

 بوک یارب ییجروت

 نایاب : 4 [۲] [ (م) ردیللوا ( یماط لا ) یسورغود ] یک یغاط لا : ط [۱]

 زولیکشا : ب ۸1
 بت ۳۲۷ تب ۰



 اشاب نطصم یلقس و اشاب شوایس قالقو اشاب وصنق یزاغ رق الوا ( هیناح ُهعلق دهشم

 یدمغشو راو ران آرم ریم و ارزو دز و هڪ ی اشاب نسح نکو اشأب نسح كحوک و

 یمظع رول نوا مملع هللا ةر رد رلت و ودم زعل ش نکردنا ثانح های ران واق رفاک

 سیرتمومغل بودا اشاع وریسهیدناقظعاردصهرکص ندزمکیدنا اشا و ریس [1] ندنروو
 لاثم ارد هرکی اشاب نادوق ندنفرط هروم هدنلک هبناح هدتفه ... بوزک نرلر
 ناه یدل وا لاثم ارد مالارسآ غ تورا ها یک" هر زح هل رر اهظ یمالرسا کاش

 . مون ۰۰. هام هنس بوردلاح یرللاحترا [۲] ورک سوک و رلالحر ريف مظعا ردص»
 كره دا لدغ ا ی یط و لزانم عطف بوقح هند اس دوس ندباج هلا مظع یالا خون

 ظح ندنماحدز كلاثم ایرد رکسع یصهرب رقح و هدمتک بود هدناق یازغ هار منع

 -قیرطلعبوناصهمناج لوص ندلوت هلبا راةیفر یلراوس ردنج و یلتا ددع نوا بویما
 فودک زا نایک هقاذ"تنایف" تماس مریلا

 هدوص هملق فاصوا

 3 سم زفک قاذوط هذ رو یمهعلق 5 ةر رج معرف نتال ناحروم لوق یسابادتساآ

 از نولکءدنرک ءر زاج ون ها نایک بولوا ضالخ ندا یماشایدمحا "ءادک كانلو دم زمان ناطق
 اما رد هدوص طاع ندقادوص ند راکدتا اس [۳۱ ی یهعلق و ینرف قادوصو

 یسهملق ردهدنمکح یاب كدهنورخآ و لوا ردلکد هدهرقک ردیسهملق هدوص لالاتقیقح

 ]٤[ هرق یلراب لوا بیرق یرشاراب رب هیناح هدنساهنا كميظع ناملرب یلوط لیم یللا

 اق نیلا یفاص ؟ ردکچهملق كجوک را نیتم دس ر سدسم لکش هدنج ا ایرد هدنید
 یسادا ار زردقو یسهجابو یاب الصا [۵] ردراو یرلوا و ردصص هاغلاةیاغ اما ردهرزوا
 شفلوا ان كسرد كسرد تاقردنا تاق هلمج 6 ردقجادا ردا هطاحا لیم چوا لماک

 ر هیلق و ندرلاق یهدنیاج هياح اما ردقوب یرار قجهلراو ندر رب ردهعلق هل
 نوشروق ردقجادآ ناق هءهرق هب صو ات ررا شاط هسنا یشاط لا تکی اناوت و زاب هام
 یرلهرفک الصا راو یراهاکتیک هج اما نمرود ناهرفک هدنسهملق قیرطلاب یلوا هسیا

 هنراو ههدوص و ندنورود یهدنفرط هیناح هسلوا نامثع لا تمه رکا اما زموروک

 . کیجهملق و : دل [۳] رفورک : ك [۲] ندزو رب : ط . ندزو و : ك « س (۱]
 [ (م)ردبسانم اهد (ردراد) ] ردزآ : ك [ه] اق: ك ‹ س [4] یحهفلقو : س
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 یس هعلق هسناح

 نسح بولوا ندب كزا و نت مس یرلمالع بوم هجم مور یللک اکهایس:اصوصخ ردقوب
 لاکشارد) رلرولوا دشرو بحنو ی ذ هاغلاةیاغ بولوایرلناملع هدلادتعا فطلو ءدلاح و

 اما ردرلتسر قشاعبولوا هنامز هبوب ید یراتروع مور هلج ( نایصع لها نات یابق

 یراقوتلوق یرلاق نوک انوک ررح یرلکدنبا ربست نادصف الثم ردحیق تیاغ یراسال

 بولوا یرصوب هلیوا یخد یراسک وک و یرلاقرا بولوا یرصوب کد یرمس لاج هدنتلا

 یرهعرک ۱ و یرلهنتس رک | و یرانراق رک | هجشراو هتیرلقوتلوق ات یسوراقو ندن رللپ

 .یرللوق و یرازوما وراق» ندنراقوتلوق نامه بویع روک الصا یر رک نایموم رک ا و

 یربغ رونروک یراجابص هایس هدننلا یرلقراص یا هد راشاب و یرازو و.نادرک و

 یولوم رب یغاشا ندن راقوتلوق ناه بولوا هدنجما [۱] نادنیک رارح رب ایوک یرامادنا
 (نارفاکیایاعرسابل تفایقرد ) راو یراهنانزهبوبحم یلسابل درب شمک یبهرونت یشورد

 یرابابسا بوک هاشهکفلنامهرق هس راشاب هل بولوا یسهرفک مور یسایاریو ایاعر هلمج
 هايس هدنراقیآ و یراقاشوق رانز هدنرالب بوک هلقور هابس ندفوص [۲] یک و نویق
 .تاحودع فصورد ) رارد یو زو را نانللسم ندهرفک بوک ییا كف
 .ندرامو هدنجرلاللخ هدنرق فیرشسدق و هدادا هحزو یروکنا الوا ( تالوک ام

 ر تح ردزلوا روکنا راوخ شوخ رادبآ یک یموزوا هیناحو هدنغاد راجنس یهدننای

 رار د یلابهسیلکو رولوا یاولابنع هلوک یدب یعرکی بولک هیقو شب نوا یعوزوا مقلاص

 .تیاغ رولوا كسم هحار رطعم یغامد كيهدا لوانت کرولوا یسافصم لسع ضا ر

 امر [۳] رادبات و رادا تباغ هقو ر: یران رب و رولوا زا اہ ی فیطل

 .مارح نالوا قافآ دوم و ردشع ود یناهج یرلجاغا یورمس و یوتیز و رولوا
 .( تاک زکنا رهش ٌهَعرد ) ردحودم هدنرنبام نارجاف ناساف یا ی بارش

 E اخ رافک دارت ادهاحم نایزاغ هدنشاب هياط یصی هرشط ندنس وقدرق كن هملق الو

 هاکترایزرد) ٭... [4] ردنربعلابجاو یدو ردشملوا انس الابهلق رب ندرلهلک یرلکدیک

 .(نادصف یکزارخرب ) یسورغود ] نادص یک رارخرب ٩ +" نادنسف ارج رم )۲

 . ردقراعتم الاع كع رکن هرارخآ هسرولوا شینک اهد و هلاووح یهسیپلا ونک . ردیللوا

 .قایا مدآرب نامعیش و نوزوا هنا ریلیدبا ظفلت هیبد ( لاراخ ) هدرلفرط مزب یبهلک ( رارخ )

 هلاووج نیلق « ایا شعوقوط ندنلیق یک شینک «نوزوا ردق قجهفیص هایطرش قهروط هدن رزوا

 ردرلابجاو :ط «س .ردرسلابجاو : ك [4] رادهنادو :ك «ب [۳] کون: [۲۱ [(م)زرید

Tatهست ۵  

 ۷:۵ یمهمانتحایس یلح الوا ۱



 ياا یلچ الوا

 ۳ .( نارسل هشوکر کح a ف) جد . (نالاع سیردتلاراد ملعرد ) ردهدلوا

 و همشح رد )7 . وداشلورد دغ چ وا هله ( ناشیدقیرط تایرا هاشاخ
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 TASTE هله ( نادحوم دحاسم ددع رد )

 3 ا یسهمشح كننادیم مظع ضوح ادم اما ردرایراج ةمشح د و هام (ناحولد

 دوم یتبقاءع دودو بر هلا دوم یاغا نان ایکس رس هللاكراب

 [۱ ]دودعمهحنا واكسک !ییایدلوا ینغای عراب از یدبدیاع هنماعا همشح

 ۱۰۷۳ هنس

 یماج راکنح برق رد ( همشج یربغ رات رکید )

 1 اح یذ یاغا اع ترضح نایلوصکس رس ريخ یعاس

 ۲ ۱۰۷۲ هنس [۲]ازفناج تایانع هج یخ رات رایدبد هجدیا شوک

 دع ts ردفرح لها ناکد ددع زوسشل 4> ( ناتساز یوشراح رفد رد )

 یلآ | هلح ( نالساف تاماح حدم رد) رد را هاخسم هرشط ندعلق اما ردرلهاخه وهق ددع

 8 . (ناتسلاح هناخ لیسرد) .. . (ناراحم ناکهجاوخ ناخرد) رد راماحددع

 رد ەعلق ا اغاهح هدر عف ص رب هدنساب روا اب كراصح كوي یو دن 6 نام ُهعلق

 سا هل |نابدر یربو هع 9 یرو هقرش بناح یرراو یرلوق ددع چ وا هله
 Eo ردکو جوک ندراوقر وا Ly [۳] راشاهرازاب وشراح بولقح
 ۳و نم ثكها رءهاش ییعردلف كا عساو ر هدنساب روا هعلق ما و هم راو هب وق ر

 ردرلبا نم ا ناهج تاقردا تاق یر سه راو یرلیارس مظع EE ىلا رک راک یک

 | مک ڈی | نیو رومعم ردقلوا قامز رفاک راهجاب و غاب ه هرشط و هعلق هرشط و هعلق و

 لص ۀرد) ۰ ردهدلوا ناداا و رومعم اذه انموب یا زونه نل کل رداربم ندفصو و ربع

 ۳ و دح ه یر له وو بون ندنتفاطل كنسا وهو بآ (نادب الا تحار یاوهو

 غف و مظان هتشيا ردکیسک | کیا هکروبدبا ( ۱۰۷۱ ) طقف ردغ ران یظفل ( ینغای ) 1
 گرودالک ۲ هلیسهرابع ( هحئلوا دودعم ككا کیا ) ینکحهلیدبا هوالع کیا هددع کیدرتسوک

 ى هج ردا باسح عارصم كوص FN VY ب Yj] (م)رویلوا لصاح ۱۰۷۳) هد رمکیدتسا هوالع

 فرلوا ییاجما هویش هدنسهرا كنسهلک ( ارفناج ) هلیسهلک ( تایملا ) هکوبااح رودیا (۱۰۹۹)

 رو ذم هلئروصو .ربرتسوک یندذع )٩( هدناسح دجما هسیاقرح (و) ردزال كمرتک واو ر

 نفر ۱۰۷۲ کهدنسهخسن پ هک كعد . رولوا لصاح ۱۰۷۲ هجللیدیا هوالع ٩ هنیددع ۰

 ( ریلینا ) رانا : ك [۳] [ (م) شعا یرغود

 تس دی



 یمهماق هیناح

 قرشویسهاط نوا کەدنفرط بغ ردراو یراکشوک هباخ لووارق مو ىلع

 تافردنا تاق یراتلا كراهساط روک دمو... ینهباط...یمساط یک ۲
 یعرکی ناھ یراوید هملق ںیم امآ ردرلمغل شفلوا اس هلا راتتطش کک

 ردقاربط شملغی ی راغاد یمادعام ردراود نلاق نم یان یدادش لا قو

 كم زو هنیرر ردقاربط شلوا متخر و [۱] مخ ردا مخ اکو ک شماقو یرا ما

 بعص نمرو هنخر الصا ه هعلق ۳ زایوط تایرض بولا سا الصا كسروا

 هلح هدنحما هعلق یهدمرج ناثلوا د و ( هياح هعلق تارامع نور زا ردراو

 [۲] و یلغط البو نزورو نشنهاش رظا هایرد هلم تاق ردنا تاق ددع كس تر د

 توییو رایارس رومعمرہش ییاسز نادناخ یلانن یرفاک و رکراک ینرف هلج یلهروصق

 ندا نایرج ندنرلماب و ماد بولوا یراحوطس یلاوص چرک یک روللب هم کرد

 یراوص یک زوب هدزوع هام بودا نایرج هنیراجتراص وص كراوا هلج یراتحر
 یاری اش فسوو نار اب ندلج ( تاوغا نایعا ی حدسرد ) روشوا ش

 لها یاهعماوح نابعرد ) ردروشم ۰ یا رس کب یالاناعش شو یارس اسکات

 a اما ردنایعا تا اب ریعو نیطالس هاکدصم ددع قلا لک ۲

 قایا نسد ؟ لوط 5 رکا ردنعماح اشاب فس و یزاغ هساح عاف فالام هد

 ماجر شفلوا یلو نداسنک بولوا عقاو یالوط هجتراو هارح ندنسوق هلق
 هجوقندنآ یدیاحدق رد هدو ی عنصم ییماج ھارا ناطاس ندنآ ردرر

 عماج رب ء ناهح بولوا عقاو هدرا عف رب هدنجا كيهعلق ج | یماج اشا

 یساغا یرحیکی ندنا ردرلکلام ههربثک تعاج هل رلمماوج روک ذم وب ردرا

 ا .ردلکد امزو نداسبلک ییماج اشاب نسح كحوک هدنرانک نامل ندنا یم

 اضشاپ نسح ندنکو دنا ماما اشاپ نح نواف ماعا نکردا اس اد کک

 i ردو یخ رات هرزوا یسونق هلق ,راراد يا

 یدلیا ماعنا 1 قج یلوا؛كلاس هر . انا.دوم ترضح کناناکسرب 8
 -..هتس یدلیا ماعا نئاصقت كعماج و Cine یخ رات بویلیا بردا ړڊشاو ی

 كد: ك ب ۳1 لقطالب : ل ۲1 سا لو یبهخسل سس « م>حردنا مح 5 11

 كباتک هکر یتسوک ۱۰۱۸ هسرولوا (دج) طقف رویرتسوک ۱۰۷۳ عارصم هسرولوا ( دج

 0 1 1 (م) روی هد ینفيلأت غ 2
RE TAT 



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 ١ دلا كرسج و امارديتمالعقدل آ هللا [۲] نعزوطینمی راو [۱] رازوبطچاغآ ددعر نوا
 1 1 هحشراو هایرد ی ندایردر قد ردوا رطرد ان رک راک هرجا قدنح هدر [۳] روقح

 ۱ ۳ یسهعلق و ردلکد ن رد ردقل وا اما ردقدنخ ىنا مد زو و ردهرق مدا كسب شب لماک

 ۱ ِ بوئلوا انس هلا [4] یشاطسرا هکهفوک همسک یفاص بولوا کوب عارذ یللا یراوند

 1 ورا كنرلتس رپس هرزوا هاط نه تبولوا لاثم «ءلقر یسهیاط سه رظا هقدنخ

 ۲ هراسیو نام بناحو هقدنخ یک یکون رک یرلیوط هقاشو زم لاب لاثمرس تفه ردژا
 ۴ ردمدا هنادنولاما ردهوطخ زون رب ی كنسهماطرهو ردراو یرلپوط ردنا نارکن

 ۱ ددعچ وا لجو ردمدآ كيب هملقوب هجترانک نامل یناج لوا بواوا ایرد یفرط لاش اما
 اطر و مکحتسم و نتم ندا [ 6 یرلهیناط E هے اط نوا ردرامظع هياط
 هدوراب جرب عنصم رب ر دب هوم لا هک و ناه هرزوا اف زر هدننغا ناعلات مظع

 ۶ دو یرایوط هقنارب مات هشاشو یرابوط ز < لا نا رد هراب یللا رار ۹1 هایرد

 ۲ ندنرلکدمر دزک یقباق ر و قیئربچ رب الصا هدایرد راپوک پوط وب رافص مدآ هنیراجا
 ۴ بولوا رظات هزار و یسواق یرعا كیامل رلزعروحوا یشوق ینرام هدایرد یور ادعام

 ۲ رلرکچ راریز هلبا راباللد ههلق ندهلق هتسومق ناملوب هچیک ره رافص هغرداقر هلجوک
 1 رایارسیاج ره بورک هنجمالرهشات ناملو نوا تنم نیک هراب زو ییا یناعل اما

 ۳ راو یرازوک هناخسرت ددع یمرک هل هدنفرط یقرش كنامل و و ردرار زاب یوشراجو

 1 بولوا هحار و هحلپس هده رصاح نح یدرود ردرلان وول و رک راک يلا نوا

 1 فرط نامل و اما ردزجاع ناسل هدنفصو و فارعت كسر یه راو رلیارس رطاب هناع

 ۴ یرت اما ا هعلق نلاق هداس ناه ردلکد ییغپ قاربط یرازو 2 كنراراود

 ِ یقاربطیک راغاد زنا مدا ئ ۳1 زو لاثم دب وامد ̀ یرازو چ كنرا و د یرلفرط

 ۱  هدزو چ ۱ هرزوا نام رکو راقاریط نوشرا رانوا ندراراوبد هعلق ؟ردیلیفب

 ۱ 1 یسهلج لرهماط ددع شپ  ردراو رلهیاط یدق نوشرآ ۳ كاسكو ندهعلق

 ۳ رر هدنرارزوا كنیرب یه بولوا دننام هردنکسا دس ررب هییاطیهو راردوروق نیراربرب

 ]۱[  : یسهطقن كفرح كوص ینمی شما هدناکش (روبط) هدساسا هکرویلیشالک ۱ ] روباط ۱
 1 زوقط : ب [۳] زعرواط : ك [۲] [ (م) ردشمریو یناکش ( رویاط ) تاذنازای شعاشلدواوا
 | ورا می 2ك [1] یمهناظا ۰ دا[ 6] شاطیراک هفوک : ط :نشاطوشارطق فول : ك [6]
 ۱ [ (م) ردیللوا ( یسورابو ج رب ) یسوغود ] هیایردهدن ۲ ردراو

 ی اه



 قابل ها

 راصحیلربو یساغا رایج وط یلریو یساغا رابجهج یلریو یساغا ناسولترامویماغا یلشبو
 یساغارادجابو ینیما كورعوکو ینیما جارخو یساغا راممو یساغا نادوبقو یساغا یوا
 . و یثاب زوقنارم و یشاب یجافلق و یساغا بستحو یشاب دمتمو یسادختک رهشو
 كمشپ نوا هلمج ادعام ندنرالوق هعلق ددع كم چ وا بولوا قلاغا ییا قرق لساحا

 ر هليو هدنایع لا تسد الاح ردشاب رضاح هدنجما هیناح رکسع هدیزک السر هدع "

 قرق هل یرارکسع یهظفاح هرشط اما ردقو هملق یرکسع لمکمو فلکتو نم
 ردقو ور ندللوا مظعمرادرس اشاپ ناسح یلد یزاغ هر ام ترصن مالسا رک اسع كم

 یراهداز لارق بورق یرافک هرک هج بولوا هداما ندحوم شوج هدع ك و

 یسعرشک احو ردراشعا سح هدهلقیدب هدنلودرد بودا رژ دتن رسا ی »

 ..یسهبحانویساللوم هلیسهابها زویشبو یمالسالاخیش هلیسهاب تیولومهفا زویشبالوا
 هنر زو رولوالصاح شور كید تلادع هجور هنساللوم هنسرم راو یسارق ددع "

 یر ادختک هاسو ردراو یفارشالابیق هافرش میمحو رولوا لصاح شور كم یللا ٍ

 هدوصهدنفرط قرمشم الوا ( هیناح ٌهعلق نمز لاکشا فصورد ) ... و یساغا لالاتبو _

 كزفروک رب ینا لیم زونوا هدنجا ینروب [۱] هطصومق هدنفرط بو هلیاینروب یسهعلق |
 دس هلق رب ردنا هطاحا ليم چ وا و مدا كيب رادام اراد شلوا عقاو هدنساهنا |
 ج | لامل اةقبقح ردشلوا عقاو هرزوا هتشو یلایق قالا رب هدایرد بل کرد ردنکسا |

 ك: هعاقو هک اقح اما ردح رصم هدنراحراوت ناینانو کودنااس نانوردنکسادس ینسهعلق 1

 سم لکش هدایرد بل هلوا [۲] یسهرصق هبدناق هدهر ز جوب هنب رم را مدا ۱ ۱

 هونج بناح هدنفرط هرق یر راو یسوق ددع کیا هلح کردالب ملق ى یلەيباط شب ق

 رشکیآ اما ردیسوق نامل كوي ا هلامش فرط یخد یرو ردوق لوس رظا |

 یلطانق جاغا اما ریلیجا هنامل یخد كجوق نرغوا كجوحوک رو ردراد دج باب تاق |

 یا رغ هلمح بولوا لدو كوياما ردلکد یهو ماعو صاخ و ردلکد ید ردوق |

 هلا حالش تالا لامالام یرلنسام نیما وا جاتح ء هراوقو قلخ عیمجو بولوا یوق |

 تیا بودا قلناهکن بولوا هدامآ حالسر رانابهدید زور و بش بولوا ناو

 هدنتس وا كمظع سج جاغا هرزوا قدنح هرشط ندوف كوو رلرد | رظن .انور و أ

PEشا 0  

 یسورصق : ب [۲] اطابصوبق : ك []

 ات ۲ ۱ فع



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ۳ هرات یرابسکح ل راتموجتم راد بول | هفرصت هضیق بودبا الیتسا ۳
 هج 1 دنا حتف ینسودور هطلام نارفغلاو ةمحرلاهاع ناملس ناطلس هدنخراب .

 | كناملسكروت a یراص یاه» بوشود تاشخوفوخ هنسران ی را
  یسهک ناخ دمت رب دوخای ناملس ید هدبرک ؛ربزجو هتبلا بولوا هدانک یلاط توق

 ٣ نیس«ءاق هسداق و نسهعلق [۱] هم رو نسهعلق هیاحو بوشود هعروع ود «ردررقم

  ینطصم هرق تسدب یا ماس ناطلس هدنشرا ... هنس هدعب رتردیا لاثم دت کٹا ا

 بوشودهفوخ كلهسد یرفاک كيدوهنب هدک دناحتف ندنلا كدنو هدلیچ وا یسربق رب زج
 . دسلا) اما رد هرزوا تناتم بودبا همیمض یخد مظع هیاط کیا هنسعلق هیناحو

 ۳ ۱۲] هدنمرات ... هتس ادخ تمکجن راردرافوا هنغودقروق هتلا یشک (ردقهلاورد

 1 ها اشاپ فسو رادحلس قانشوب مضعم رادرس هدنرصع ناخ دما ن مهارا ناطاس

  هدزمهمانتحایس یناندلج هدالاب زمکیدتاحتف بولک هبهیناحوب هلبا نکلیهراپشع زوییدب
 ۲ ادخ اج یدمش اما ردقو تجاح هر رج رارکت ردروطسم هلبا زلادجو كنج هل

  هنحتف یسهملق هرب دب اق ب ناخ ناخ ارا نا ناپ در ناطلش هدنح راب ۱۰۷۸ هنسوت

 س هعلقو مدروک نادابا و رومعم هدابز ندزمکیدناحتفهملقو هدزمکیدلک

 ردبعارصم جرا

 ۱۰۵۵ هنس" [ درک یدنلا هللا ناطلس یوزاب توق

 1 ۳ هاعدا فرط تشناشایو رد یر زوتلابا هرزوا یر ر ناخ ی الاحو
 یماخ یزادرفد لاخو رها ۰.۰ یصاح یادختک یبما رتفدو رده ۱:۰ يمال

 ۱ ادخیتک رتفد و ینما رتفد و اب و یسیشاب شواح و ردها .

 و یسیشاب یرجو یسکب یالاو یرادرتفد رام و یسجهعطاقم رهنو و

 r یسهلنج هرزوا نوناق ردراو یراج بابرا ددع ... و یسامز بابرا ددع
 ىلاو رولوا یرکسع یسهاتس نویز ددعك زوتطهلح هل رکسع یساشایو هلرلول هج

 - هدوا رو یساغا رایحوط هدوا 21 یناغا راتح هنج هدو یلاو یی ی

 | یماغابزع و یساغا ییلکوک و یساغا رادزدو یساغا رانا هدوار و یماغا رایج هراسوق

 سس هدک دادی باسح عارصم و [۳] هدنخرات ۱۰۵۵ هنس : : 2 [۲] هعرو : ب [۱]
 و هدااح ص ۱۰۵۶۰ هسرولوا قح هلو وق ( هل اطلس ) هنر ( هلبا ناطلس ) کا رویقبح

 (م) مردبا نظ ردراو هیمعت هدعارصم
— ۳ 



 نال ةا

 رازپنسو راباط :لباقم هرافک. توراو,یرابا هداز اغا هح یدک رگ 8
 لوا .یدکید"ن راقارب نلحاش هسووا بول ا ما رب ندنرایک رافک ناھ کراس
 وضاح تدان دیش ناد ناف یک وق هداز یدیس ندبوط تار ا
 یاشاپ نالق [۳] بیقعلایع ناه یدشمرو ناب یرکسع [۲] زمغ راح بودا شو

 نکیا رادمود اشاپ ىلع یقانق و یدردشت رکسع دادما ندنفرط یسهملق یرودوط رل
 بودا نا هرلپوط هلا ان و اعد بورق هیناط هدننروب [4] اتنصوق ك لوح و 1
 ندنلوق اشاپ ىلع بولتا یخد راپوط ملیار ندرارق خزود رافک نکرارق یرافک
 تردو تا کیا ندنفرط اشاپ نالق مز اما رلیدلوا دیہش راناروالد نازابرمس رق یعرکی

 یرلادهش هلج وب هدیناح یدلوا دیبث تکی کیا بولوا درع [ه] رانازیپ یلرعد یعایارش ۱
 نفد هدنسهاح رلادمش سا بولق ندهرک ر نرازاع كلم بودا لا

 اشاپ دما لضاف هداز یلرپک مظعم رادرس و مظعا ردص هدمب هاقلانوګراخ وز دنا
 ندیناح بودا هروانشم هل رارابتخا كمالسا رکسع ةدومزآ راک و هد ر زنا مي

 هسیرتماو نباش و لکشو روط و زرط كنهملق بودک تلاص ٠ هنسهملق هدناق بوتلاق 6
 زاکتس تلاتض نا :رکسشع كی جوا هکمروک "نزار تیا راک 8 

 هلا كب هداز اشاپ دارم رزو هدنسهناخ اغا ناعش ا هیناح رقحو هدکدتک |
 هلدنا ع ورش کما رر نرلانب راث | بودیا اشاعو ریس یتسهملق هیناح تواوا نامهم" ۱

 فس و مظعم را رادرس تسد هد رصع ےھارا ناطلس هدنخحش اب ۱۰۵۵ هنس ادخ دجح اما

 یخد ور ندنامز لوا یدمیش اما ككدشعا توالت رلیدحم ناذا بوللو هدنحتف هللا اش

 شلوا ن و ناداا و رومعم هدایز "

 هباح نابوب د ةملق و هبناق درک ی عل تبرقا ةریزح تبالو فاصوارد "

 سوقلف ناولو مور هدعب ردیسانب ]٩[ هیابشا ادا هعلقو نانو راوت لوق
 ندنراهاشداپ هشرفا هدنرصع نوومالآ هدف رش ماش هدعب ردشعا رام هدایز یغد

 شم زو بودا حتف یرقا هر زج هلب !نکلپ هراب زويد كس نویمطاف روصنم ناطلس

 كد و هدنح رات ۰ هس نکیاراو نیماسم هاکدنعم كم هڪ بول وا ندم ااا تسد هنس

 الطابصوبق :ب [4] بیقعتلالع : ك[ 1 لما یجاقراخ :ب [۲] :یجافراج ك٤ س ب

[olرتا : ك. زار و  ]اسا: ك ]٩ 
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 95 تاع ارت و راب درک ما [۳] قار ءرق [۲] یراقروازو [۱] یرلاعا نود و
 رک EES هننامل هیناح لرکح انع كاس زو هدرا یخد راهعردق

 هحنل وا لخاد هب هناح نام

 یا مسر اشاب نالبق تسدب ادعا یاش تو ارد

 8# زع لاب نانلا ندلوانا بول نامرف ندمظعا ردص اشاب نالق نادوق ناه

 م بوکج یرلپوط هلبا مالسا رک اسع عیمح بوردنم [ه] هراقازق و ]٤[ هرابهرع
 ها ع بوراو بیرق هنسای یرانویلق فک رایزکس نط دا راکزور هد رود هطاص واق

 نامل اماقدلشب هغمروا راپوط زع لاب هنیرایک رک رفاکب وب یرلرپس یک رلغاد هدایرد بل

 ا هریک یراهلک شاط كرلپوط هقاش نوچ دح بوی رد الصا هلبا قتلوا مایا ین
 ا بولوا قرغ یرایک هراب چ وا نآ لوا بولیجا [] رلهربجت رار هونض بودیا

 لسو - تنطیش یرایگ هراپ شب رلیدنآ ریسا راک را یاران دنا 1

 نکر رک بوجا نکلی بوقح هرزوا راکزور [۷] كربلا زونط هرزوا یرلیمد هلبا

 ۱ رلنارا روق ناح بورک هلیجوک هتنامل هدوس هل راک هراب ترودقاجنا بولوا قرغ ید یر

 لف بولک هنیاج هعلق كرهدبا رلنامداش هلبا ربسا ردق شهلا كيب ادخ دج یدلاق زا
 ۲ و اشدحم هداز یدیسو اد ق رئاسو اروکر ومس بحر ندمظعا ردص اش

 یرهغردق هل هحیکل وا بولیرودیکراهرخاف [۸] تاملخ هنیرارا شيا یربغو هاشاپیلع
 دو نامرف كمرک مالسا رکسع بودک هنتالو هروم نوباه ءافنود هنن بودلاشو

 اش رانا هلک شاط هقو رنسکس زمکیدرتک ندنرهعلق زوسرک | و ندیلونانا هدلحم وب
 كا هدناق هلبراتامهم نه یراپوط لوا [4] قدشمازوا بورتک هنن رایک رفاک یراپوط
 روا ا رفاک بوروتک رلیوط هراب نوا ندنسهملق هیناح و دا هدامآ هکمتک

 ید یراپوط لوا هلدبشعا نارب هاوه نیرلکرد و نیرافهراج كنيرابک رافک
 ٤ شاوص درن لوا هلارافک (نادیهش نایزاغ نایرد) بوبق هنر یلر, ندنسهعلق

 ا
۱1 
 ًا

 ۱ ك [۲] نرلفروا : ب . نرلقروار : س . نرلقرور : ك [۲] نرلاغا رود : ك 1

 اتم اهد یسلزای ( هراقازق ) [ه] (م) ردبسانم اهد یسلزاب ( هرلهبرع) : ك [41] قارهریق
 1 كا روا: ك [۹] تاما : ك [۸] كرهبەللا : ك [۷] رلهرجخ : 2 11] (م)

 بست ۷۷ت



 یعرزع هههدنق كفلوم
2" 1 

 هلیقفاوم راکزور زارو ندنا بوزدنوک زالوق و لووارق یرلیا [۱] هدم ب

  امدقم (هشفب کسا مظع نام کلزم رد ) بودک لم زوتوا زو هو ا ل
 هحک شب نوک شب بولوا فلا رکروز راکزور ادخ تمکح اما ردشْملوا ۱

 یردنادوق هل اما قدلوا نامهم بولوا تخادنا رکنا بوروق هت [۲] هدند نامل

 [۳] هغموا نرلکرو ندنفوخ رافک بوت ود رایحتاص و رلورو 23 یسورو رات 1

 لیمزوئوا بودا مد هلام بقعرد بوسا دعاسم مایا نوک یحنجوا ادخ دم رای
 هسینک رب هدنورو وب رارید ( هولامواق ) هحاسل رلهرفک هک ۱ (نوروب اق ) بود

 ینروب لوا هلرایک هلج یخد زب رار د [:] ( ولجئاص فاصواق) رلکنرف هتمسا ردر
 ك.هروم ( هفوح و كرهدک هسروا هسروا هل راکزور [6] یسیرغود نوک بو

 ر ردلیم نقلا رادام ارئاد هر زج و و ردلم ... لماک هقوح هر زج و ندننرو ِ

 هدنشراا ۱۰6۵ هنسیح دیک ینرف كيدو الح راو یسهعلق ناتمرو نام و ۷

 یلیتخحم هنبا هرکص ندک دنا حتف ٌةياح ٌةملق هددیرک هر زج هلبا اشاپ تنسو مظعم راد

 هللا مانع لام ردق و بودا قارحا بوروا هر زج و هللا یراهتفرف ك قارود ی
 ندنک وا ندقرالا بوژوک هثب هدازع لاسو ادخ دحج لدشمروک هر زجوت بولوا

 نزار تاک دار ) ادخ دمہ بودک هلق هدلرم ناک بودک هسرواهسروآ هت فَ

 زکس كرافک رکم هدقدراو هرب مان ( ینرو هطاصوباق ) بودریص هربص ىق ب ر

 ندنعودلوا فلاخ یرنمایا ادخ دح شمرارطی هدنا یرالنوبلق مان ]٩[ اورطب ترفم ۰

 راک زور [۷] یلقجرقص رب هللا دعاسم مایا قفاوم ز اما یدرلرطاب بولاق یا ی ۱

 رع را هعردق هلمح یربع اما یدشود هامل [4] هتهرظن زع راهعردق هراب چاق ر ر [۸] یم

 نرلکروک ید راک کم دیرش قدطی هحراصا بورک هننامل هیناح هلتالس ادخ د

 رنک لا( )واوا هد * ط زر ٩ هسک: سا 1

 هلیوا ۰ ردیلملنید ( یرلیاو ) ككرمربتک فطع تادارب هتشاب اتسهلک ( یرلبا) هدنروصو )

 هدیمسقرب < شمردنوک ه«یرلیا هرزوا قلوا زوغالوق ینمسقرب كن هتقرف هراپ شب هکر وليش

 او ها 1 [ (م) رلقحهلوا شمتیغاد هفرط ناب هرزوا كمروک ینسهفیظو لو ۱

 «س « پ ]٤[ (م) ردبسانم اهد یسلزاب ( هغهووا ) دوخای ( هغغوا ) [۳] هدس نابلوب :

 « یلقحرقص : 2 [۷] ور : ب [1] یسوغود : ك« س ء ب [ه] ولجناص ناسواف :

 هترظن : ب ]٩[ هللا یوق : ك [۸] یلقجرفص :
A 1اس ۲  



 راب باسسا را رع کا زع رلکو لع ددع چوا و زک رات | دیش بولوا تنم هک اح

 رب را ساز یه بوردوک یکی مان ابحوق تنیدقآ رک زر رغ زا

 هلبایدنفا ایرکز بونغص هبیلاعت هللا بولوا راکبس تلاص هلا رامالغ رقن چوا و باسا
 بورک هامراراکتدخ و هلع | رب هنسهدرادشاب [۲] هحرق كکب نسح هداز اجاب یدبع
 كرهدا نا رق توالت بودا قوذ هدن هغردق هللا كب نسح رقح [۳]

 ۳ ۱ م ف كن رخ الا عس رهام تاتخ راب ۱۰۱/۸ هنس

 رانا نا زمکیدتا ٹی نع هنسا غ زی

 تامهم و تاریاخذ تانغ كيب زوب هرک هح و مالسا رک اسع میم هدنوک وا
 بوداهتن هروف و مد الاص هححیک لوا بودا لیمحت هراهعردق لیحعتلاىلع یراتامزاول

 هل اهلا سپ ندننامل یلونالا بوکید رلقارب و غاحنس هردنالف هسروا بود هللا لع الکوت

 هررزج ) بوک ینا ( نومص ؛ریزج ) بودک لیم زوطوا هنفرط بونج بوقیج
 یلواناراهر زج روک ذم وب ( مولط هر زج ) بودک هنباج هلق بوک ین | ( راهحیلوص
 هنن وارکت بودک لم قرق هقرش بناج ندنا ردراشلوا عفاو هدنچا یزفروک

 هررزج ) هنب ندنا ( هروم و رصق نامل ) نالوا روک ذم ندنا ( هجیلماج ریزج )
 نکیا لکد زملو بولوا فلاح راکزور ادخ تمکح هدرال ج و [۵] ( زوقود
 [۷] (سسرت ٌهعلق نامل هاکلزتمرد)یخد ليم [1] نکس بوک یراقجادا هدرخ هج
 ا هداما هدنا نصن كنواه ءاغتود رکم بودا اشام ٌةملق وب هنیادخ تمکح

 ندراف فرط فرط بونلوص هرجا نیعلاةفرط هدنا بولوا عج هریپ رب اغود هل
 لب و هتسلا هراب ید لآ هل بولاح رلتلحر ری هدرحس تقو بولآ رلربخ
 راهرسکس وند صد هتناوا هروف [۸] هنب بولوا راهعردق هدرادشاب دنمدرس و هروغص و

 یراهتفرف [۱۱] هدنک رث [۱۰] نوفجواهراپشب بودبا نکلیللوس ونرس ]٩[ هسابونلاج

 نه تیر رو ت

TEY 

 نوا : 2 ۷۸۱ بورک هک ST هجوراف : دل ۰ هجهرق TS دا [۱]

 سر ا, یار ا ر 68 سکس : 2.« ب.[۰)۱ زاوقوطت :؛ب [۵]:یوک تب

 مدنک رب : پ . هدنلو : ها [۱۱] نوقچوا : 2  ب[۱۰] هسا : 2 [4]. ےک [1

 [ (م) ردنکم یسلوا ( هدنک رب ) 1
O Eتس ۳۷١ ی  



 هصالخ هدنقح یالو هرود

 شيق و زای ارز زالوا ربحا و موروط و نومل بولوا قالی تیاغ یساضق اطاروالق و

 دک هوک كنت الو هروم یربغاد ارز راغی ید راق هماک بولوا اتش تدش هدنرلغاد 13

 بولوا یرلعاط هینامو هطاروالقو هسحلوهرط یراعنم كنراراها كنسراید هروم هل 3

 هینام ینا یاوه و رولوا مسقت ههروم تیالو بودما عولط ندراغاطوب هروم راهنا هلک "
 بیات و بیا ردرلعبات هکیدنو ؟ردراهرفک یصاع موق هقشاب یرلناسل ؟ردیموق یرلغاد

 قوبملق و یراد و بوبراج و بوروا تیالو یتلخ هلج زلوا نک | الصا راو یرلغاد "

 شوق یحف كيب زو هرک هح بولک یراشوق نیجرداب ندایرد هرک ر هدلی و بوم
 لا مسقر و ردتالو بعص تیاغ رلر تولوا هدرتسا هدم ندایرد بودا یو

 یتح ردرلرو ییهحاب و غاب و یللوصحم و لهاوس هجنراو هیشفس ا مردن
 بول وا هتک قاحنس و یموق ه وقاح نولوا روطسم هلل حس یربعا عو ید نوا

 زامر ودراق الصا هدو ردساضف یسارګ نوتسعیساوهیحشدرود ردراو یراناسل هقشاب

 راسب یساضقنوتسعو ییدنوتیالوو ةروم تیالو و لج ردرازیلا یازف رادلوصح تیاغ "

 حیصف یاح هرتسنم الوا ودراو یراناسل مدآ ی هنگ: ترد هدهروم هر زج و .

 هی هوقح هدننرق هشف یر و ردیاسل یمور هام یر و ردمور غیاب

 مالسلاو ردیناسا دووانرا هل یرلبناح اطاروالق و هحنسوو یر و ردیناسل

 ی زافاصوا*یننفذا هرز وا ناسل توود وا یناوخ رک ترزد فلین رم و و 3
 .:یدلبضزا بولو ۰.۰ ملقا هروم ( بالرطسا لعنامحنم لوق ناینرد ) یدلوا ما

 ردر, قاحنس ییا یسهلح و ردرب قلیضاق وا یمرکی هل بولوا ... یراهن لو

 بحو ردقوج یرامدا ندتما یاحلص نکل [۱] ردیناسل موروا یراناسل كنقلخ اما
 ی زامدا منلا یو یحاص نادناخ هتخورفا غارح بحاص و مرک بحاص اقع رال بر

 1 تعاس ... هونج بناح هللا زع دنفا ۹ نشودرزک و هدعل ردراو

 راهدازاشاپو یدنفا یخبشو هلبا اغا دارم یساغا تاسروس ( یلوانا علق لزام رارکت ا

 اشاپ نالق نادومق هلبا نواه یامننود بولوا دعاسم زمعلاط نکیا هدافص و قوذ

 بوشلو بوراو ریقح هدقدلوا تخادنا رکتل هننامل یلوبانا بوغار هدیرک یمظعاردص _

 اشاپدها رادرتفد و اغا مهاربا ی :انهفک ارزو ینسهرب كدلک شوخ مايلوا ہریپ »

 مک دید « مارک اد رک شاق لس, رکا ارادا ر زبت رلرتسانس یرارا شیا یربغ

 تعاس ٤ : ك ۱۲] رداعموروا : لا ۲

 و سو سا



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 E O .. هرف ) هدنعاس س هاش ت

 ر ۳ زاعو یلشاط گ یخدو (۰... ُهعلق ) هدتعاس ترود هب سع فرط ندا

 :E هدتعاس کیا ندا ردارخ یان

 . هملق بارخ مظعداوس رهش

 ییقوام یارخ رنو رک ا ردشمنا مدهنم روصنم كلم یهاشداپ هقرفا ید ینو
 ۱ 3 2 نکا کو رل وتس اربع نالوا هدو اما رولوا نودم ر ملا فصو هرزوا

 ١ ال [۱] قاور فاص باق ددع كسی رو هرک هم و رار ماخر یر
 2 هاو رنروک کراو رناورداش و هقسف هرجا رامیظع یارس نوح یاو لال

 ردك ف کیا كرهدنا رونع بودا اشاع یخد یو" رازولوا نازو

 9 نکلتنج اجوق نکر دیک هلامث بناج هن ندنا ( یلوباا ٌهملق لزتم هعفد )
 7 شودروک قلم رکید ) بوک یراغاب هو یرلارق نادابا و رومعم هدتعاس زوقط

 (ءروم تیالو زیکنارهمش تابلک حب قیقحرد ) بولکهلتمالس هن هلو ادخ دم [۷]

 یرلتاعالقرومعم ددعر زووا هلح و بوش لود سادا لیم شع زويد كهروم هر زج

 دن کس شب هج و نرلا رق هراب"سش لا زوحوا و [۳] نرلبابهص ددع شب هل و

 , زوم هرک هح و بودا شون ندنراهراح نوع قایق ددع كلت هجا و نزاراهنا

 رج ددع زو هح بودبا رود هدیا چوا لماک بودبا اشاع یرلادخ عنص
 e یدلوا یماعا كنهروم تحاس هدنلحم سودروک وت بودا قوش و

 وب هلو هدنتسد ناغعلا مکنوسلوا یرلفرش مولعم هوش كنافص ناوخا یدما

 داسح نلوصحم [ع] هعو زون چوا هلمج کردقوب هر زج یللوصحم و فیطل یساوه و

 ۰ زا هدای رب نوق بویلوا كسك | یغالعوا و یع و یسوزق شق و زای ىح راشعا
 ا یحاسص دالوا هدنشاب نوا بولوا هغلاب هدنشایزوقط یرلزق و رر و وزوق ه #8

 سات ائاد یرازفلع تانابن یدو رولوا غلاب ه هدنسکیا نوا و هدننوا یرانایص

 زای یرلتا وهزبسو تایرضخا عج و رد و رادار وم هدلی کز یروکنا و یربجا
 و هرط الثم ردهرزوا عو ترد ی اوغلو اما ردد تاته یه او

 هدهخسنه هلک وب [۳] سودرک : ب ۰ سودروک : ك « س [۲] قاورو قاط : ك [۱]
 r عو : ۰ ب J )م) مدمهبالک ۲ رد ش ۳7 زس هطقن و هدلکش و

 تع ۳۱۷6 تش



 یس ەعلق هروم یرصق

 مر وه رو اف نکا

 كنهعلق و نویمطاف لا روصنم ناطلس ندنراهاشداب اق رفا ادتبا ردهعلق مظع و

 قالوا ممرتو ریمعت لبا یش لهس اما ردشعا مدهنم حتفلادعب بولوا هدنامزجاع هدنحتف

 ردنا تاق هنجما یر یربو شا مدقم نادابا و مطعم رهشرب بیارغو بیاج اما رنک

 رولآ یک هراپ كم ینامل ءرشط.و راو یرلنامل یلومق نامارادنما ندراکزور رک تا

 بابقوارسک كانو یرلانب را نالوا دابا بارخ كهعلقوب ا ردناما یاجناما اد

 زویجوا الاح قحا رولوا زارد راموط صارک رب مشا فیصوو فیرعل ن 3
 راوص تایح بآ هدنراغاد ورصقو اما سشلاق یرلهاخ ردق ییوک هرفک رب یلهاخ

 كم هڪ و یرلام ناسا اس رک راک بل هڪ و نه ل ردلالز ی بوک کردراو

 ناکیار یرلهاخ راک هناخدعاک كس هڪ و یراهاکزد هقوح كم هع و یراراسهمیشچ

 ناطلس یتلخ یسهعلق [۱] یرصق نالوا هدم رک کا زا مور ناخروم لوق ررود

 رار دورصق یخد هک ۱ نوجرلکدنا رام ینسورصق دبرک بو ندنوب هدنرصع روصنم ر
 ندننامل یسورصق هروموو اییناو الوا قح هدا رسیم نحتف یخد كن | نوچ یادخ
 شا ن اه یلوابا ندنورو لوا ردکمد ینرو كوك ینعی ینروب [۲] ( القساواق 3

 و دتا (ورصقرطصنم ) بودیک هلا ارد ف تعاسر ندو رصف ود هدعل ردم

 ( قلطم مکح ی ) ردلکد اک ا رلرفاک یصاع هدنجحما اما ردلوذم یاس

 ناجنف کیا راقیچ وص یکدوس ضایب [۳] هجروس رب ندوبق کهدنمرح سم
 ردقنوا هرزوا تعالم ]٥[ ندامراصو ندامروب بولواعفان ]٤[ ندسبرس مک 2۳

 ادوسو ارفص ردقنو هدساف طالخاو تالضف ردقن هدهدعمو هدناسنا دوجو دید لی

 هج یناتح بورق یرادروق و ناطووص عج و یرایش یلثم [+] ینرو زاع و دو
 وا تلبب هجا دزو هام هنسره هردو نوحکنا رولوا تسردنت مدا بودا و

 ترشع و شع بودا شون ندلهسم ءاموب بولک هلبراهاکراب و هکر ج و هاکرخو هی

 [۷ (ثلوترواهملق) بودک تعاس یتلاهلامش بناجند و هدعب رارداقوشو قوذ بودا

 ندنا ردرومعم ییوک ثلوتروا اما ردهعلق كجوک رب هجمارخ هرزوا یلاع ٌهتشو و

 ندمراص :ب [ه] ندننرش :ك [4] هحروش :د [۳] الساواق تب ] ورک 3 ۲

 ثوروا : ب [۷] (م) ردنکم قلوا ( نزوزاع ) 0
 تفت ۲۷۳ 0



 یمهمانتحابس یلج ایلوا

 رارطاقو رامدا كيب هح و رطاب یراتیم هرزوا رالوب یراتکی دم تما هاو هرزوا رللو

 یخد لنک زو هڪ یو ک موتراغاد یر رن زسسیس نابراسو زسهدنرخ راهودو

 ۱ چاق قح رلرزک ہدراغاد بولوا نادرکرس نالا و نایر و نایرک و نایرع ًاحورح

 مالغ هڪ و رزک بوند ناما هدراغاد بووا هلقاع نرلرد هدیدا كرامالغ باتفا هڪ

 هع و رلرطب وق نزول بوقص هزار د هدبدا بوسک نیرک ذ بودا لتق یراناوجوت

 ۱۳ ۳ ام وقت رارطا هرجا اورا شرب" مونا راقودتس تبسم و رال کی
 بت هخ بوبح رقت ترود ندنجما نامروا نکرد رولوا بحت یاشام بیرغ هنوم ایا

 اطلس ر » رلیدلک هقبح نایرع وند اطلس ناما هربقح هنهر رس و هنهر اب رلمالع

 )ارد هلا مظعا رزو ندشمر نماغا دا یرامادخ كمعاز رب هدنتمس هیوصالا

 ۰ جوا هدنزک هر رج ود كلک هرض زعدرا بوعار هل راباساو قازراو لام یز بوس

 1 یریغو یزب رابحقللوفهرقو ر ل هح راص و ناک نمک هد رک یز ناه لی رم

 0 ر بورق هدرلعاد و یر اهدا كيب هڪ هديا هدا كنج بوروا نرلهاخراب كراتا وعا

 ك هڪ [۱] برض یز یراتارشح زسطبارو زسطباض و زسپاص زسپا نالوا جاتحم
 اڭ هح هدرلغاد الح بورق هدیراناملغ [۲] كم هم بوکح هنراباب لاعفا یرامالغ

 زارتحا یخدرس مناظلسناما راردهدمن | ترشعو شع هلب رامالغ [۳]كنیراتاوغا رلتا رشح

 بوبارجص همشاب ناج ناه هدنرلکدد « كراقح هتمالس ر بول آ یز بولوا هرزوا
 راشل هع هزوا رو هکدتک بولا همای یرامالغ و بولوا هداما هلزمحالس مهل

 تسهماق شمرت رتک ربقح وب رکم كدروک رطای هدر یرلکو هاکرخ و همیخ هاکراب هجو
 م بولک هلا راغلا هشمرت ناه اشاپ دمحا لضاف مظعا ردص لوا تعاس ییا ندنمراو
 ۳ نیا .نالوا ضرع لها هلج ناه هد نسلک نآ و هد رک هسیا یلوق ماشدا مک

 | رک هدیرک [4] بودک هرلیق هلیناحر نامه ندنسوقروق یثاب بوغار نرالا دلو

 Ê بواوب تصرف نامادخ تارشح یناوارف قازرا و لام زسحاص ردقو نوحکنا

 اتم روملک هنوک هجا هرجا رلغاد مرامادخ بویلوا لفاغ یخد ریقح ندنا راردپا تراغو

 1 هدتعاس شب توک هرم زعاي هداب داتا بولک یخد رامالع ددعا چ وا بولو

 کد [4] كرلتاوغا : 3 [۳] مان : ب [۲] بووص 7ك . بویص ی تب [۱]

 4 ا (م) ردنک# هدیسلوا

 بت ۳۷۲ س



 یم هعلق شەر 3

 رلیدصاب بولک هلرای ییهطلام و یلاینام هلفغلا لع هعلقو هرک + هڪ ردنایاع ندنسهلق مردای

 نالوا فویسلاهیش هلج راکرخا رایدصا بوئود یرلیلاها هملق و نرارفاک زو هج
 نورد اما ردراو یرلنارفن هعلق ددع نکس نوا هجرک ردرلشعا رارف امزهم یرءرفک
 ج وا هرجا نیملاةفرط ندنرلارق فارطا و راقیج یرلتکی زاهش ردق یللا زو ندراصح

 رورس روالد,زاهشو زارفرس هاغلاةیاغ رارولک هدادما یرابزاغ زادیا كیفو هدیزک ك یب

 یوسراح و بتکم و هسردم و ماحو ناخ الصا هرجا هعلق و اما رولوا یرلتکب رورنه

 بآ هرطقر ندتحر ناراب نالوا لزا هکر دحراص هاح یراوص ردقو انس رار ندرازاپ

 هدیفشا اما رولوا عج هراراص بودا نایرج ندنرامایو ماد هل و تج وا

 روو مدیا نرلتا ا ويح عیحو نراباسا هلم ردقوح یرلوص تابح هدنرانک ی امل

 یتح ردرلغاب هل یسایرد بل هجشراو هنامل ینشاو راردبا تاباود یتس بودبابایت لسع"
 دا هداز لر u ری یساغود یرفک كرو ندزامراو ریقح و
 رکن بولک هتلا یبعملق شمر ون قارهرا نماغود مر ود ی کک اشاپ

 نایزاغ ددع زو هڪ ندهعلق نکردبا تراغ و بہن یرلهحغب و یراعاب بولوا ا

 زاملواربصت هک راشمروا یشمرت روناص یار هرافک بوقبح دن راهاکنی شمر نره

 نددع زو e كو راجعا ری زدنس راتف رک نرانادوق رادمان ددع یا یر کییتح

 هشال كم زو هج ربقح راشمرق هدرابوک یرافک زو هو راشمرفت ۶ نادند |

 دهاحو یزاغ هن ص ونا كدروک نراقدطب بولوالامر لاعاپ هرزوا رلهارءاش ی آزاد
 یسهلزوط هدایرد بلو یسورق راجاو یموزوا نشو ۷ تاحود) ردراو یراتکیآ

 نرلهنعم ةف ولع گرد رامالقا كنىرلقار ھت هعلق ردقو هلزوط دذلر هل وا هدیراید هروم او

 ردسهعطاقم هلزوط فط رارر وهنلوق یوا یلوصحم هدایز یخ د او 0 نالو 1

 ردیسهبحات یلوانا ( هحیاماح هر زج ) یرثآ ایرد هداج هلق هدنسهلب اقم هعلق و و

 تایح بآ تطل العا ردقجادا ار ک رومعم ر بالوا عقاو هج الوط هغ ندقرش |

 یرلجاغا ماج یفاص یرلغاد راو ینامل عساو راود صد ىلقا فبطل قجاتغصو یراوص
 كراسک اخ رافک ارز ردلکدكسک ۱ هدنوب رافکی صاع هلم اما رارپدهحیاماج ندنعودلوا
 نکردک هرغ بناح هلا ایرد بل تعاس ترود نبر هعلق وب هدعل رديهاکرذک تیا |

 یراشل كنبرامالغ باتفا هع هلدح تما هع هرزوا رللو ( بیا رغ تیصم بیاجرد )
 ندهحلم : ك:

 کک ا



 ۱ 3 ۲ شات سهرومالاح اشابمماقلادوف ترم دن ردیحتف ناخ لاماس هدنحراب [ ۱ ] ج4 ها کد

  هملق ر هل و اما ردقوب 19 اح یربع لدرادزد ردسهبحا یساضق یلواا و ردقلاداو و

 ۲۱ بل یسهملق هلوا هدنناما و طفح كنادخ ناه ردراو یرلتارف ددع زکس نوا كراوتسا

 | لزقو یداص پراصر شمکح راسا ج وا هدهرق هدنبناحلامش دیمب زنم بوط رب ندایرد

 1 هرزوا نوتسى هوک و دنوامد هوک ایوک اما ردکجهعلق لوحوک رب هرزوا نجلا یایق
 3 سلطا فالف و ؟ردراوتسا راصح ر ردشلوا قلخ [۲] هدنماب هعلق هللا تردقد

 یس«ءلق قادوص هد رق هنک دوخایو یسهعلق نوک هدنش ال وحرق رکم یلثم هدب وملق ون

 مور یاهقهق هعلق هدنقح هملقو ناسانش خم راوت ناراح ور ناحایس عیمج لصاح ا هلوا
 . بولوا عقاو عبرم لکش بویلوا نکم رفظ ههمق و ندنفرطرب الصا راشعا هیمست ود
 ۴# یدادشكنکو رشرا یعرکیو ناتمتیاغ یفرطلوا راوجوقمد كوج وکر رظان هلامش

 1 هملق اعطقو الصا هدیرار نلوا رظا ههاق فرط و هونج بناج اما ردراود محشر هلود

 ۲ كرد موروحوا هللبذومن رانص یدوا [۳] هصق ینشا مدا ندرافرط و ردقوب یراوبد

 ۰ یناحاصرم یرلایق فرطوو ردراشعا نایشا رارویطوشوحو نوک انوک کردرلایقلفسا
 1 یرلعساو ٌهناخ كنبراهرفک موروا هناد چاق گردشو یتلا ارس بولک | هلق یک [4]

 ۰ كنب راهرفک نالوانک اس هدنتلا ردنوتسی هوک ایوک ردرسایق هعلقشوب یتلا هبنمونات راو

 | یزانلو قحاقح یعر همسک ندایق قاجنا كنهملقو اما نوسلوا قشع هنراتآرج

 ِ ۱:۱ وغ لوروا تورك قاب رک راک ددع [6] زکس هله هرجا هعلق ندنا ردراو

 . ردرلانعر توس كوج وک اغ ناهج رظان هایرد هرزوا یر یر بولوا یراوا قجاراد

 ]۷[  الابدق رب هدنجا كنعلقوب ردعماج كوجوك رب یلتمهرک زسهزانم ییماج ناخ ناملس

 ره بودبا ج ورع هلیجوک مدآ راقیچ هلا نابدرت جاغآ ندنتسوا یسویق راو یسهملق ما
 ۰ تمیق یذ كنناعا هروم عیج هدنجا هعلق جا وب ارز رارردلاق ینابدرت ربا و هجیک
 1 كن هعلق جاو ردظ وفحم هدەلق جا و یرلیناواو ۳3 ےک هڪ و [۸] یرلتایک هاوج

 ۱ درک و یسریزج هروم هل ندمان "هلق رب مان یسهلق مردلب هدنسهشوک یفرط قرش
 ِ و یخدرارازج ددعشع هرجا ۳ دقاو یرلهر زج هقوح و ییرو هینام و یسهرزج

 3 راف : دل  س [4] هسقاب : ي [۳] هدنلکش : ك [۲] هدنخرات ۹۰6 : دل « س 1
 E زسیلوح : 2 « س « ب ]٩[ ددع نسکس : دل س « ب [ه] یغاحص راو : پ . یغاجص

 ِ (م) ردیللوا ( یرابایک ) یسورغود [۸] الاب “هلق : كل « س « پبآ۱۷]
 ۱۳۳ را
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 یسهعلق رورو

 1۱1 دورو هملق هر زج فاصوا

 بولوا مازا ها كوب ...هنس رم ردیصاخ كرلاشاب نادوبق بولوا هدنجما زک د قآ

 هحیلهس هرزوا اق براص ر یسهعلق ردیسهحان یماضق [۲] هنوتمو ردک اح ما عاق
 ردروفکمر دلوا رومعمهعلق ۾ ناھ راورطصنم مظعرب هدنجما قاجا ردکج هعلق ییرادهنحر
 رومعم یلرطصنم شبو یلهاخ زویشپ راو ینوک هرفک مظعم رب بارد بل ینشا اما

 اور فو كاب یراهقرف هطلامو هینام یصاع هل ردیوک [۳] رورسم و اقنع یرلء فک و
 ما نولآ ریو مرا الو مس بولوا تخادنارکشل هنناع بولک

 .كناملوب رلهعردق کردنامل وبا ینیام یس ادا [6] زوروو هل رانک هروم را راتص نمّوم

 ردناوارف رلوبص تابح با هدنرارانک یساداو ردلباق قامقح بورک [4] هنیاح کیا

 ردیبادخ یناعل و یسهعلق ردبرق ليم هنفرط لاش [۷] ( انا ر زج ) ندناملوبو
 شر [۸] تعاس ... هونج بناج ندنا ردقو ماع هدنرارکت ردشعلوا فصو هدالاب

  راما حتفلادعب شعارومعممدقنام [۱۰] (هداسپْهملق ) بوخ,نراناتسکتس هو

 .بعص هس. بوک هماق و ردلباق. قالوا رومعم هلا دادما لهس اما سنا نارو [۱]

 ان شاط كوچوک رب هرزوا راب یلقاروط رب یخدوب ( تنوم ةعلق ی رالوب
 رلامترعهعلق مدهنم هو راارقهجم بوک یخد ینا ردهجنار و یخدوناما ردکجانعر ٌةعلقرب

 . لیم کیا یرشا ایرد هدنسهلباقم ردیکلتفج كزعدنفا یخیش هدو: ( نابالاب هیرق ) بوک
 [۱۲ ]هدقرش اما ردکجهدا لوجوک رب هجا و (زوقود هریزج) یللیم هقرمشمو هب هلبقبناج
 -هرغ بناج هرجا قلشط هللابذومن هلا ارد بل [۱۳] تعاس مع ندنا ردراو ینامل العا

 بودک ؛ارکح انعرو جر یرغود

 مو دص نا نوم ربع شمر ةملق یع مور یاهمهق و لاکشا رد

 . هور نابسل ردیسانن سوقلف نوحشم كلف عاق وب مور موق نمتال ناخروم لوق

 . ندنلا یرافک كیدنو رار د... هدکنرف نالاط ناسل ردکمد [۱5] ...یرصق شرت

 . زوروت بام مرش یا 4 ووم خب ۱۳] هوم :.ت ۲۷۱ زورو 1
 هط [۱۳۰] شمرب ۰: .2 ۹1 نعام :ك [۸] ابا : كل [۷] ندنبناج ك . ندا : بس 6

 . تعاس ترود : ك« س « ب [۱۳] هدنقرش : ب [۱۲] عاف: ك . ام : ب 74 |
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 2۰ هعلق مار شمکحرس هجوا هدنجما لتسقوو زامودنوق شوق هدتفارطا ناملوب
 ۴ 4: رسج بشخ هدنسوق هلق و هدک دلرک ندنسوق كردتم رشط راودمآ رسه

 او بوردلاق رلناب ساپ یرسج بشخ هحک یه رق اق هک"
 ۳ ردهدنو راتامهمو هاخهحو راخذ هلح رددمآ رس ٌهلقر هقط زکس رولوا

 e یخد هدالاب هلق و ردراو یجنراض وص تاح با رسا تبافک لی ر همدآ

 :سهعلقنوتم ییاثم لوس زامرد وق شوق 20 اروح را و هدایرد هکرا و یر ! وطهناهاش

 | لاش یادخ ردعنصم و عس اوندنک هدنوتم یردنم یوانا اما ودنا ید لتق

 ادشروق نایرد ) ناعتسم ای نما هدا ناما و نما ند رش نمشد نارودلاضارشا

 Ei سدق ( اب یلس ) ترایز اع لا یارقف یاوشم قیرط الوا « تارایز

 رايز و ردماع و صاخسانا هاکترایز بولوا نوفدم هدد یراود هعلق هدم رق یسوق

 قرمشم بوشلعادو هللا بابحا هل بودا اشام یخد ةعلقوم ... ءارک ناتسوا نم

 1 برات ضح یدنفایتیش من یو زبحاصوا [1] ( وربم یلوو ٌهیرق ) بودک تعاس ۲
 رج اشاپ دوقرود ( یریا يرق ) بودک ههلق تعاس ٩ ندن ا ردیکلتفج

 ر بار هجوا [۲ ] زوغوآ رطصتم بودک هرللوو براص تعاس ۳ هساح قرشم هنس

 3 العا ءورذ ا اما ردهحسم تلم هناخ نامهم بیرغ و بیج ر بولوا هرزوا
 عاس ۽ هنفرط قرشم هن ندا ږدلوذس یرلتمعت هرلناکهد وږو هدتنآ بولقح هدتعاس

 ارو هرزوا اق نیمی  شلوا بلقنم هناا ( تلوثرا ٌهيرق ) بودک هرجا قلشاط
 | بوک کرایبج وص تایح با رب هدنبد ینشا اما رالشق راتویقهدنجا ردکچ هعلق

 3 ) بوقج هایود بل بوده فرط قرشم یغاششاب تعاس ... دنا ودیسهواپ
 ۱ ابوك یسهرفک مور وس رب هدنواسنک [۳] كنبزفووک یسملق سودووک ن( اس
 زج ) هدنفرط قرشم كنبرق ون و ردیرق كب هرانک وب ( یسادا [4] یرولف ) و
 ج اشاپ ناد وق وا ۳ یلزم كنفو ر کود رف هکر هووم هحلهس ( اشم

 رب ( انبیرق ) بودک تعاس ۳ هچایردبل هیبق بناج ندنا ردیساضق سودروک و
 رد ردیرادلوصحم یلتفج الزعدنفا یخیشو ردپوک هرفک یوا یللا قرق هدتشاب

 اج لاش هدنسهل اقم كوك و ردروپشم یربحنا و یموژوا و یتاغوص اما ودیسهیحات

 دم لرم موشروف را

 ل [۳] روغووآ ۳ ۳ 2 زوغووآ : س . روغووا : ب [۲ | رم : ٤ Ee ب [3]

 یرواف 23 میش ځا ا ك ورز
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 یسهعلق یوانا

 زیکنا رهش مرد ) ... ( تاجاح بابرا مرا هاکهریسمرد ) ردراناتسو كرشمو هحگابو غاب كيب زکس نوا هلم هجحنراو یرلیا تعاس ییا یخد هدنفارطا راهیکت هرشط ندو

 یزدلیو یلامش كنهملق یتسشا ون ( تاج یاج نامل درک ادرک نایرد )۰۰۰۰ ( تا
 راک ردهدنیابن كنمزفروک یلوبانا کردمیظع ناملرب شا هطاحا نرافرط یو
 هلومهرزوارزمد اما رلآ یک هراب كب راهسطب هتراقنراق یم * د 6
 نالوا عقاو [۱] هنسهنروا ان كناملوب ردصانم یاج ناما رولآ یک ہرا ذوچوا را

 یفرطزدلیو لامثو قرمشم نکل رارتاپ هدوص مالوق شب رایک ناب د یسملق
 هدلیاما رونلوا دص یرلقلاب زمسو فیطل نانوک انوک ردرلرب غبص لاصموق یرارانک

 هدنک وا یسهعلق لتف توک یا کلا نرصح و دح هرک ,

 یوانا بوشودهماد هدنلایهام داضهلح بلک یراقلابلافک ها ریا كنا او ین سالا

 روک ذم (تاحراد لتقف د ورو ) ںدامک تمکح بیت ردیا یتمینع قلاب یوق

 ر ادخ عنص تمکح مدن رک نامل نمد وا لاش, كلو ورا

 هر زجو بودا فرص نیرودقمراو فاس یانداتسوا بولوا عقاو[۲] تشپهتشپن ِ

 سدنهم یانب ایوک کردشمتا اشنا انعر كردنمرب انب یدادشرپ میر لکش هرزوا قجای 0
 نمشد هرک هې هایعالوا ناما عساو لخر ناعلوب اوہ شعآ یک نسالوط د

 نوجما كلا راتمتک بول[ راریسا بوصب یراب۸ ۲ بورک هناعلوب هللا نوخبش یراهتفر

 یلوانا ا یاحر لوا ناماو نما یاج زونه ناما هک اقح راشمهصی نیس هعلق لتسقو
 لماکرادامآرئاد یعرچ ردردنکسا دسرردباهظفاحم ینامل فارطا عیمج ردرظا هنزانو ۱
 زو ویرادزدهقشب بولوا یرلهناخ ددع شیهلحو یماح ر هدنحما بولوا مدآ زو چو

 فرش ب تاح زیرا هدنجآ رل هلق هقمط هقط یراهناخ تولوا .یراصح مد ودع یل ۱

 ندقدنل وا حتف ییوانا نیو 1 . . هنس تح راو یسونق رد كوج وک نتمرب و أ

 ردا شاویم [۳] بوق هناعلوب فلا یامت ود بودا كلج راک اک نوک قر

 بوق هبناجرب بولوا راونس هرابک بوجآ یواق روک ذمو هرکص ندنوک قرق هدم

 كرابوط نالوا .دلتقو ردنشلوا حتقف ه هرکس ندو یر هعلقو نوجا كن آ اردک ۱
 گودراپوط ندبیارغ برغا زی لاب دمآ رس رظان هنامل .یارطاو هسزغا زاغو یوره

 «ب [۳] [ () ردیللوا ( تسپ هتشپ ) هروک اکو ] تسپ : ك [۲] هدنسهنروا : ك [۱] 3

 ۱ ۱ بویاموق : ك

3 

  I OPAسوت و ۱۰

FE 21 RO UOTراو  

A E: a E 

  a a eaی

YT ۱۷ a 



 : یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 . وداقهمار وداق هوزوم الوا ( تاردح هبودع نا یاهمارد ) ردراو یاشار یاد

 ۳ .دکنرف یزاهلوک ( تانالغ ناتشوک, هقلح باقلارد ) ... اینک وداق هسما

 ا نایراوج بتلرد ) ردراو یرامسا یلاثما كوس زوربف یاب ییهوم دازم زابهش
  یرلایسا یللثم هزروش هدشاح هرب امسم [۱] هبحاس هبناک هاتع ( تادوساو

 لقا ۳م ۲۸ هرزوا بالرطسا ملع نامحنم لو ( ۳ هاب ندا با ۱

 ؟ لوق ( تارام علاط یانب نمحنم لوقرد ) ... یراہ لوط بولو هدیفرع
 E رد تشو هدياوه و هرهز تسو هدازبم جد رام علاط كرش و امدق

 ۱ لوا رجس تقو بولوا هدلادتعا فیطا تباغ یساوه ( تاحرفم مسنو نادواح بوخ

 ۴ روش نورد ( تالمهع نابهار هسنک دمی ) رونلو هدو رحسداب ؟ردیوخ ردو
 ۱ دراورلاقنر طب ناهار ا ید هله هرجا یرانالح هرفک هدنس رغ بناحب

 ۱ ا ردازونام نایتشک [۲] راح یتلخ اینک ۱ ( تالانشا لها راکهثس حدم رد )

 و ( تایسلطم تاساج هنهک راکرد ) ردهعلق ناساپ و ناغاب فص ی رال ےک

 ا بولک یغلاب لافک هتسره هنناملو زالوا برقعو نابحو نالی الصا هرجا

 قوبملقو یادغو ( تابوبح تاعونتم تالویصحم رد ) رونلوا دیص نکردا

 (تارمثم هدیزک یادخ عنصرد ) رولوا زا ی یو یسابرا اما ردقوح تیاغ یسهبب و

 اودع تیاغ یراو یوزو یربجحناو ردرادهربشتیاغ یعوزوا ناولا ناولاهدایز ارل

 طالع, یر ولورام اتشلاو فصلا ی ( تا وءزبس عاواتاناس نایرد )
 رکس درهشو تاک ام یایظع تمل خد رد ) ردناوارف یناهاک تانابن یربغو

 قوب هدراید رر کهرون كلکک و یساولق جالک اصوصخو یراشآ نوک انوکو یراشا
 رش یلوص نويل كنسافصم لسع الوا ( تابورشم نوک انوک رورب ناج تایحرد )
 دناخیه ( تافایضلاراد تارام لک ًامرد ) ردحودم یسیعرش تل ویترش نامرو
 د ) ردتنمی یراتسمن دلرلهکت هرمشط اما ردلوذم یراتمعن هادک و یاب ل ترامع

 واوا نوک لیل یک یناق انروط یمارح رخ ادلج ( تارکسم ناولاتامرح تابورمشم
 ۲ تاوعاب تاذ مرا نانج دادعت رد ) ردرومشم یخد ییانشو رلرد ردقو یراخ

 یسهلک ( راحت ) یهدنتم ] راجن : كا « ب [۲] هبحاص : ك . هبحاس : ب1
 د یریسفت كافلوم ردورغودو هکكعد .ردهنسانعم لک زاوا هدننزو ( راجن ) هلهجو ییدلوا
 + راو قیحآ رطس ترود * [ (م) ردهدکقا ديبأت ینو

 س ۳ تس



 یمهعاق یون ایا
 بس تیم سی

 .. الوا راو یرادسح ناخ ددع چ وا هلج (تادنول نیرفاس یارس نامهم قحرد ]
 یحاف هعلق یناربخ ها ردرلهمسشح ددع ... هل ( تابح بآ الز راس همشح رد ) ۱

 یهدنجاوسراج هد«هلقنوردردشمدرتک ندنراغاب ..:هدنفر طی هاا 3 6

 ردیمرا كهمشح |
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 رانک کد ددع یللا هرشط ندوبقلوم الوا ( تاعیانصلھا رازاب لوچوک رد ) " ۱
 مرک امرک بولوا عج مدا ین كي هج ندرلناصقو ارق میخ یر اه بولوآ

 هرهشو ( تایلانع رور و ) ... زاملوا رببعت ؟رولوا رازاب یلاربک تب وب
 کیسا کد یر اار وص اشاب مت اما ردقاحسا اما رک یر ندر ا

 نامز لاز نسم ( تالاحر ناوناترب یور كر رد ) رد جا لپس اما راک ندیلوانآ ۱
 حدمرد ) رارلک بودک هداس ه رلعاب هت ن یا شک وب یرالب كنىرلەجوق مک

 ۳ ضرع لها بولوا ح ودم تیاغ یار ( تالاخ بحاص نابوبحم تر 1 ۱

 ناعا راک مارک ءاسارد ) و یارلد باقا هَ نارو فیرظ رظنم كلمو

 .. ]٤[ یدنفا یخرشو اشاپ [۳] نسحو اشاپ یت و اشاپ یدبع ( تاص بحاص "
 مرو یلهشفت مورت الح اما ردقوخ ( تاعیط بخاص ناقذاح ناف یاملع 8
 ( تاربتعم ناحارج داتسا خانشرد ) ردروہشم رانو [ه] یربسا اشاب یدبعو یک الا ۱

 .. (تاوعدلا باختسم یاحلص بفانمود ) ...بجرهتسوا ارجو حارجالوا
 تفاقرد ) ... ( تابذاح لاحلها ٌهظمرد ) ... ( تافرعم نارعاش هدیزک ف )

 رد راباسا رازج یراهقوح ناولا هن وقار ایارس یرادالوا ناوجهزا هل ( تان یاق ۱

 راهجارفقوج ناولا یرلنیناوخ عیج ( تاهما لاکشا یاههماحرد ) ردنادنوآ هلم ار ۱
 بحاص معنیو نادیم دهدامسارد ) رارونوتروا [+] رازع هرزوایرلشاب یصصای بوک
 ربموقاقو ییاد زولاو ییاد ءاحسو یاد دام یرلامسا" كنمرایناد نایتشک هام (ت

 كنبزاب طقف ردورغود یسلوا ع رات r هرابعو ] لوبق ربخو : ری 1 ی

 قلوا ی-هحراب كوص كنعارصء 2 را ن اک بص رات هوس ر كرام و ا ۳

 دكرهحسن ردش ا لود i _ شلرق یساروا كنهباتک اب هک كعد .ردمز

 : 2[ ه] یدنفا خیشو : 4 نيج : ب [۳1ندذیذل : ك« ب [۲] [ (م) ردهل و هدیفب

 0 رازا : ك [1] ی و ۲
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 ۳ دونیب ندا ردرلوقریمد نم و 7 یتهملق [۱]ینوقلرا کرد
 ۲ ۱۳]شوروط ردک هراصحم او اش یر وه عقفرط یر مک ردیسوقهلکسا
 2 e یراقو ر ز هعلقو ردرلرظان هقرش رلوبق هطروا ندگ درا هطرواو یسوف

 میظع هعلق ر سوقم لکش هدر مساو زود رب هدام یایرد بل شمتشوق یراق

 ذ ۳ كم هل ( تالحم ءایسا ددعرد) هرجا هءلق نالوا هدلاکشاو مرج وب اما

 الا یا تاق ردنا تاق یلوتروا ا یلاس رک راک ینافوفو یناتحت

 رابارس هلو هدهعاقیراقوت ردهدهعلق و یرلوا راک نایعاو اعاو ناریمریمو ارزو هل
 ۱ ۵] خش هدلحم ۰۰۰ و یبارسلغوا [4] لورام هدنزو ما كنسوق نامل الوا ردقو
 ۱ درس [*] زوک کوک هدهملق تارا یا تور... قارن افا
 ۱ رک راک وی -ءق رک راک یعماح .. ۰ هدنحمآ وشراح الوا (ناعلسم نر ۱ ردر ومشم
 دراو ادہش رق ر هدنفرط لا [۷) كنسوف هربشط ردعماح یلنذؤمو ییهراذم

 هاکدرعم ییهرانم رک اک و اتم مک ىلەق رک راک یدو ییماح ... هدنشا وسراح

 ۱ كلام «هربثک تعامج رانو . . . ردحرفم هدیسنکیا یرلعماج هیکت هرشط دهملق و

 ردروطمهدالاب یعودلوایلو نداسلک ییماح ناخ ناملس هدراصح وراقو و ردراهللاتس
 ۳ الو دارا فو 0ع ددع ... هلج ( نادخوم یاهدجاسم ددعرد
 ا ددع < هل ناوم نالاع سیردتلاراد ملعود ) ۰۰۰ (۰.۰ ملغ
 م ۱ یاد دغ ۰ e نا ناص تم فلرعلرد ) ۰ . ارج ال وا رد دم و

 :o الا کدو اذ ددع ... هل ( ازت ناشیورد هاشاخرد ) ... الوا ردیالْمط

 کب هدوراقو هرجا راناتسراض هرشط ندوق یهدنقرش كرهش الوا را قیرط
 ٤ يور بیا راوراعماح یدودنسکیارا وسعت قیر طلها یارقف ددع

 ب ( نایساکلها نک کد رتفدرد) ردناوارف هراسرواحمو نرفاسماسمو حبص یراتمعن
 ۳ رد راش تمقیذهلمح ردقو یاتسزاز اما ردفرح لها ناکد ددع نوا

 9 لماحیارس ددع افا ردناج تحار ما ددع ... ع منا نشا
 ...الوا ردناکرزاب هلاکو ددع ... هلمح ( تاراجتبابرا نا 5 ادوس ناغر رح زد ) ردراو

 ۳ ورولم : ب [۳] رولیدک هتسهملق : دن ۳ زوخرآ : یخ زوخ زا ۰
 روک هکوک رادزد : دل  س [1] یدنفا خيش : ك [۰] لوئرام : ب [4] زوروط : ال
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 یسهعلقیل ون انا

 ردعسا ونادیم ر ناه بولوا رلاتب ران | یربغ راو یسهاخ ددع شیو یدحسم ر قات

 ..هنمسا ردراو یخد راصح هلو هرزوا رلایقهس هدنفرط قرش بودک یفشا ندا و

 ینشاندنا ردقو یئیربغ راو یرهناخ یلوتروا تمهرک ددع ناک و یماح رب ی

 ددع یعرکی هلج رارد , . . هنمسا راو ید راصج هلو و نکرد هنس وق : زور وط
 كنراراود هحینلک هراصحهلوب ددعییا نانل وارک ذوب هملقم | اما ردرا وهدنوب یخدراهناخ

 یور هله کردرا ود كسک و نوشرا رقرق و ردنتم یان یدادش ینا قایازو ی 9
 بویما ربثأت یراهلک بوطنالبتآ هدهرصاحم نبح مکناحق ردیرک | هنیزوب چا :یداراوو
 يق هرمشط كقدنخ اق همسک تاق چوا هلا هرق یفرط و كنهلق و ردک بوباق

 بوشان رقاق هرجا قدنخ ی هدنفرط نام ؟ردقدنخ ق و یا مدآ تا مک

 ارززردندرلاق هلاوح نالوا یرشا قدنخ یهدنفرطهرق یمولوا كنهملق ویو [۱] ل
 هنر وات رشود [۳] شاط لوا هنجا هعلق [۲ ] كاصتا شاط ندنرلابق هلاوح فالح

 و ندلجا لوا نمردزک قواط هرجا هعلف موشروف ندرلاق و ؟ردراو یرلاق هلاو

 ردهرق یلشاطهرق ییاحهرق مد زو شب هلو ردیص ردنا [4] برص یناجهرق كە
 ردشلاقیر یلاق مدا زو شب هعالواهرب زج هعلقو ناه ردایردیسهعبرا باج كنعلقو ادع

 نمای رادام ارت اد هعلقوب الاحویدر وا هرزج یتسردب هعاق وب راهبسک ید فا ےک

 لوا ادعام ندنعودلوا اراخ كنس لاثم ابع هاح رب فرط. بوئح ردشلوا عقاو هرزوا

 د] را هعلق وراقو ید و ردیادخ هعلق رب ناه بوالوا یراود هعلق [ه] اوقع هدراف

 ۱ هی ول دک اوا یسودف لوس كنعلق رنیا هنسهماق شوراو ینشا هدنف رط لا

 ینشا لاکشا فصورد ) ردنایاع ءدنتلآ قابا ررشینشاو نامل هح هردرظان «# ر
 یرلندب كنهملق هجنرانک [1] نامل هدایرد بل راص> ینشا و الوا ( مظع شورا و ٌهعلق |

 رلاف ناب ندا هحشراو هب هب اح وط كوي وراقو ندا هحراو هه اح وط ینشا ا هرز ۲

 رادام ارت ادهعلق وب هحراو هوق كوي ی قرش ندنا هحشراو هنس ورق زورطا هرز

 كسرد هاهاش ددع کیا قرق هلو E رک. ددع زو زکس كيب درود ین

 هدنفا رطا ههو ردیرلندب هعلق ددع زو كم کیا هل حو ردرلهلق مظع جارا كس,

 -وق كوي رظان هقرش بناح یر الوا e ینشا و حوا اما ردراو# دد ۱

 بعص : 2 [4] یعاط لا : 2  ي[۳) ها : ۲۷1 رارزک : دن
 نا یایرد بل ::ك [1]ارقع : ط . الضا 2 6

 س



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا

 | ردراو[ ۱)یرلزورووترو هرزوایرلهرفک مور ردرا ویراتا رفت هعاقوراقوب و هعلقیعاشا
 كو یساحاص یاملعو یارش ا 0 ry 0 یزو ۳

 ام نازی مع و و اتش و شا 1 ا یدبع
 ۰ یا ؟ردرانادوق برد یلغوط 2 رشارفغس هلا هعردق هراب چ وا بولوا

 نا هعلق و ( تافاصوا روس نیمز لاکشارد ) ردرلراقواب یاشاپ شوا ارا هل ولو

 ar ر نوا عقاو هڪ الوط ر یني یمداب لکش هدایرد بل هدنساهنا كرو

 تاق چ وا لماک یسهعلق چ. ؟ردرا وتسا راصح ناصح نصح رو نهتم هعلقر هرزوا

 ژاماس راو یعماح هحتف قحا هدنو ردراصح ج هطبر بعض ر یلراو د یدادش هلون

 ۶ک هداس -ولوا قایا رشللا اضع و "الوط بونلوا یلو ندهسنک کردکناخ

 ودا جوررع [۳] هیناجكنابو ریقح هلا نابد ر شاطقابآ شب شمل | لماک ی یهرانمنوزومرب و
 ا كنهعاق هدغاک قبط رب بودما اشاعتو ربس نسانیو ساسالاکشا زرطو حرط كرہش
 : کراو یجتراص وص مظع رب هرجا ییماج هیحتف وب اما مدنا مسر نرلترام لاکشا

 لت راحو رر راو یبوص یسهراب زو ایوک هدروحاب مایا بولوا جاتح ک | قلح هعلق 2

 نا ههل نان لمکمو فلکم یو روا تر هد 1 ها هدب و و ردرو عماح

  هرفک ندیوط تامدص هدهرصاحم نيح ارز" ردیسان مالسا هل و ردیراهاخ
 :ادناخ شلوا رومعم هرزوا مالسازرط حتفلادعب هلغلوا ناسکی هلا كاخ هل بویلاق

 دقوب روا یلهحشیو غاب الصا هدهعلق جاوب هلیغملوا عقاو هرزوا رلاق نیطای یرلساسا اما

 اق الصا هدساح هلق كن هعلقو و ردرلرارقراد راداوه ا٤ ناهح اما ردراراد هلم و

 ا 1 9 دا نار قا الصا عا مدآ کر درلایق نیلا ر ناه ردقو یرلراود

  زاغو ارد ینشا هل بولوا هرزوا رلاق نالوا زراو د و یرلپوط هلج كنهملقو
 ول رس تفهردژا ورا ]٤[ كنسراتتس ریس یر ه کردراو یرلبوط دا رظاب

 راو یخد راصح هلوب رب هدنفرط قرش كنماق را ویو ردراپوط زعلاب ررود
 ادم كنج یرجحما ندنا راو یسوق رظان هنناح برغ قاجما رار د راصح اروا

 هال راتبس : ب[4] ا كتاب : 2 [۳] لوترام : ك [۲]. یراروورو : ك [۱]
 ۱ ۱ كنردیس : كل

 تستی



 یسهعنقیلوب انا
 سس ۰

 ردطلغ ندلوانا کرلرد یلوبانا هدناعلا ناسل رارد [۱] هلوا۲ و رصق هد ۱

 لو هتخاو یو هزوس يلو هيا هدالحاس رک دهرفو لوا هدنمکح كباع لاا

 یک لو الا هعلق و اما راو رارهش یلظفل یو هو راو یو رهش هدیلوطاناو یلو باک 5

 ا ادا یتح ردوو هعلق نهتم دسو ننصح نصح ر هلو هدی مع 11 “ر ۱

 مدنخراب ... هنس مدمب یدمههآمتق بودا هرصاح نا ر را 6 هدر
 نبجدایص < یدالوا رسبم یخداک | یحتف [۲] بوداهرصاحم ناخ دیزاب نال

 ج وجأی دس هل وا ی یرفاک كيدنو هملقو هدعب بوئود هنسوهآ نيج شلو مر

 هدنځ را ... هنس را یدتا جوجأم دس هدایزندنساس سوقلفو مور امدقم مکید

 بولوا مظعم رادرس هرزوا هعلقو اش e هلزوک نادوق یر زو ناخ ناملس ناط س
 ا تاب رض هک سش ا ی ج بودا شوق یم روس وب ارحو ۳ بول ۱

 هروم هلم ؟ردشاوا حتف بوروا حلق هللا ناب لا یوزاب توق کود کود هلا راپ و 1

 لماک بویعد ی الصا هعلت و بودا حتف هاشداپ ییا ناخ دز ابو E نسهر زد

 ندلب شت [۳] شر ةعلقو هشفنس هعلقو یلواناو م رکص بولاق هدرافل تسد ل

 یسهر زجهروم عی هحنلواحتف هعلقو ردراشمرونرهعلق شمر وهدف هلباناما 3

 ال رام ؟ هتسد ن ناملس هدهاشداب یحنحوا الا ردشمهمرک هب هب مع ۳1 تسد

 [4] ردقلاداو و ندننواه صاخ كنساشاب هروم یلونانا علق ون هرزوا یربرحت اا

 هنس ره هضاق ؟ردارق ددع ... یسهحاب رداضف فیرش هلسهاب هغ | زوبح وا یک 8

 یفارشالابیقتو یعالسالاخیشو رولوا لصاح یلوصح هتخح شب مارح لام هسک نوا 1

 و یساغا بستح و یساعا كوم وکو یساغا ارتشاو یساغا [ه] لوز و یساغا تاسروسو : ۱

 یرحیکیو یر ادختک هاسو ینیما رہشو یساغارامعمو یساغا جارخو یساغا رادجاپ

 ری اخذ و ارز راو یاک رابناو یرظان راناو یک رانا و يراو |

 مدا رپثو نوحیکنا ؟یدبا شملنی یک رلغاد هدنوب مالسا رکسع تامزاولو تامهمو

 لوصو یساقا لوق غاص ندنرلاغا تارفت یمرکی هلو یساغا هعلقو یدبا شلوا یمایرد

 رایجهبجو یساغا یجوطو یساغا [*7] یلاشیو یساغا بزسو یساغا یللکوکو  یساغا لو

 :ط  هلواناورصق هدلبو هدمور ناسل : ب  هیلوانا ورصت هدنانو مور ناسل : 2 [۱] -

 ك [ ۰1 ردیلاداوو [4] سرت : ك [۳] بوردا :ب [۲] هلو اناورصق هدنلتوب هدمورآ ناس

 واشب ك . یلشب : ب [1] [ سمك رح هلیمض كناز « كنو | 8
 ۰ ۳۹۹ ده 3



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 دا كيب چ وا لماک هحنلک هشوراوو ینشا شوقو ندشوراو وراقو ( زوخرا رهش

 شاب هقشاب هل ردرللکد هدر رب وا ییا ودار هناخ ددع 2۳ زکس هج رهشو

 وص تابح 9 ییهحعاب و لعاب هدر یودنکب سک یه هدا رو ناه ردیشم وا اس

 رس هطرو و یلتمهرک هل کر لشمزود راهناخ رومعم و نهتم و عساو لاثمهعلق
 و یهق هم هدنګا وشراح یر ردعماح ددع کیا هلو ردرلانعر توی یوق

 هد رق [۱] تم یخد یر و ردمظع عهاج مدق زر رط یلهرانم رک راک زاب

 ورد هلو ... و یدحسم ... الوا ردیرلدجاس تالحم ددع نوا هلحو ردرومعم

 یسهلرکش ندا ردهلحم ر نوا هله هدشوراوو ینشاو هدشوراو وراقو و هدهءعلق

 :اخ دا کش ددع کیا هلحو رداع هسردم ر هلج و ردرومعم ۰ ىغا و

 . ناخ ددع ر هلو روا ماح ددع ر هلحو ردناشیورد کک ددع ییا هلحو

 ا نرم ارس هم دنع یک هجو يسا کادو
 اوبا ا ار و ردراو یرلوق تاح فأ ددع زوشل هلو

 راویراغابهد و كنم راک نایعاكنىر مش ىل وال اار رز ردشمتود یناهج یسهحفپ و غابو ردغبطل
 . یوزوا بولوا روط م هدلجس یراوخشوخ روکنا [۲] رادهزبس رادبا هلوک قرق
 ۴۳ت ۰ بید تعاس ییآ هفرش ندنا بودا اشا ىج یرپشوب ها ردح وام

 3 هدتعاسر هبهلق بناح ندنا ردیکلتفح لاثممرا غاب كنبدنفا ایرک ز اییحوق

 (۳) لوا ا کحا بارخ ةملق فاصوا

 وک ینا عا ان شاطر یدادش زسهلاوح شلاق نار و هدنجلا راهحفیو راغاب
 ۱ بود هدنغاس

 (0) لوا داكا شش هعلق ین 3 لوانا تیالو تاحوتفرد

 ا ناسل راوبد .. هدشبال ناسل رار [۷] هلوانا هدکنرف [*] نایلاط نايل

 9 ردهدنزرط ( رلذیشب ) س . ردزسهطق طقف ردهدنزرط ( راکیشب ) : ك : ب [1]
 ۱۷1 : بت [ه « 41 یواتا : ¢ ب [۳] رادهربش : كل[ ۷: یلکتع هد ط + وه ین ات

 هیلوبانا : پ [۷] نایلات : ك [8
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 یرلنغ اب بودبا رارف ندنوعاط یرابحاس ریو یر ابا ا ۶ 13
 ر ار هب اما ج وا هدنسهشوک رظان هبرغ كيهملق چاو اما ردهدالوا بارت یرار بارخ ۱

 یسارح زوخراو ینلق یلواناو یمایرد یزفروک یلوانا هلمح راویسانعر هلق اغ ربع 3 ۱
 ردشلوا یخد هعلق با رب هدنجا هعلق با اي وک الاب [۱] ٌهلقو ردنایاع ہدنتلایا قایا هل ۱

 هلوا یسلق هطلغ هدلوسالسا رکم الاب هلق ر هلو هدراهملق زمکیدنا اشاک ۹
 یخ رات ردشعآ انب لوا یدمآ رس ةلقو فلس یاس ندا اس نسلق هطلع لاق ۲

 هورذ ا ردلکد انس هداس یک یسهلق هطلع هلقوب اما و رب رگ هل وا هت هیبنی

 بواوا ناشک دق هک الفا یخد لوا گراو الاب هلق تاق رب هرجا رلندب نالوا ا
 شرع: لماک داتسا ردلکد هالک لو ووا نوشروق یتسوا یک یسهقطلع نکل ررود

 ریبع مک ؟شعا انعر هق زولط انب ریکر اک عنصم ر هنسالعا ٌهورذات كەلقو نوجا تفر

 ام ددعش هلح یدمش اما شا قوح یرلپ وط هرزوا هلقو هدمایا مدق زاملوا 1

 انوک هدنسهقبطره [۳] بولوا هلق تاق زکس ۲۷] هلق نورد ردراو یراپوط یها 1

 2م رب لقحلقو ابرا و یرادو یرلرباخذ نوک انوکو رلتامزاولو تامهمو راهناخهج ن ۴
 راو ید یراوبد هملق هلوب تاق رب لصتم هدنفرط قرش كنەعلق ما روک ذمو ردولم

 هج راو یماج رصتخ دیفم رو ردراو راوا یلتمهرک ددع شب نوا هج هرجا راصحو
 بویمهدبا حتف یلونانا بودبا ےتف حتفلاوما ٌةعلقوبادتنا مکر دکحیتفلا ویا مماحوم رارایتخا |

 ناخناملس هدنسهبطخ كعماحو اما رلیدنا لقن ود [ع] ردشعت ان ٌهعلقو رافک هد

 زوخرا ةعلقو لصاما ردقو یشرب .یربغ ندعماج و هدراصعو . رولوا توالت یم

 ردمدا ددع زو كيب کیا هرزوا یرلندب یعرج رادامآرتادو ردراصح هلو تاق

 قوب قدنخ هدنفرطر السا هللاقلوا رلاق موروحوا نای هام ی بو قرشو

 ب وراقو شیاتس ) هدنک وا یسویق كهملقو _ ردهملق نتم زسقدنخر هلوا ناه |
 تمرک ددع ناسکسهلج یرلهناخ ماسمریغ رک او ماسم رک هرجا شوراووب ( شورا

 ننه و رومعم ردقل وا ی 2 ها امن اهجیانس رکر اک یناقوفو یاتح یلوتروا ۱

 سکھا قام لوا یلاع تبا ییمزردقو ماحو ناخو رازاب یوشراح ید هدب و ردلکد ۱

 ینشآ فصو رد ) ردرلحاتحم هرهش ینشا یتلخ هلم ندراقدلوا زجاع هعامقح هلحر

 رافک هدمب : س [6] بولوا "ثاف زك :ك س ءب [۳) هعلق+ بن [۲] هلف : ب۱ 3

 ردشع| الیتسا ه هعلق و رافک هدب ك . ردا 8
 ۱۳4 رب



 یمهمانتحایس یلج ایوا
 س
 سس

 ددع یعرکی زود ترود هلح و ردرلافتربع هناخءوهق كجهدما تقلا و سنا ها

 قالوا قالب یساوه و با ردانعر رهش نربش و رومعم تیا لصاما ردیرلهلحم

 | وز و یرانو یجشروتو نوم هلا قلوا دیدش یساتش تدش اما ردفیطل تیاغ

 اج بوخ تاغ یه وب حو بوبح نکل رولوا دیدش یشبق هروک هنلهاوس یمیاقا هروم
 بولوا راشامو رلهقوح هلم یراسابل ردراتسردنن قلخ هلج تولوا [۱] یراناوج

 رقهدن راشاب بویشطیراقاح الاب و یراکلب [۲] رغب بوک یناونایلریازج یرلتکی
 ااما رارداشمور یتاخ هلح رارزک بوک ج ولاب [۳] دالف ءایس هدنراقایاو سف
 ۰ ۱ فا تک رک ردرامدا ريدا رف بع تاغ و ردرلقوذ
 وک هرجا راهحابو راغاب یفاصبودک تعاس۲ هنناح هلق بوقلاق ندنآ »۰ را

 ۰ بوک یرالوب لشاط براص یخد هدتعاس ٩ بوک ینا ردییوک مور ... ٌهیرق
 بو نرار وصل یمارحو نراهرد اغ هرظاخ نفت نغاد

 ]٤[ زوخرا ٌهعلف دمآ رس یانب ین ... یار لصفرد
 زوخرا هدمور ناسل ... یمسا هدنایلاط ناسل ... ردیرامر مر كیدنو یسینا

 ران ... هنس هدعل ردانعر رهش ر اسم هلیمسا لوا ید هدماورا ناسل نتف

 رقو هلا نواه ءامتود ندایرد اشاپ مساق هلزوک نادوق ندنرلارزو ناملس ناطلس
 ناماس نوناق الح ردشما حتف هلاناما بوک و درا هرزوا هعلق هلبارکسع لاثم ایرد
 غا لو ... E هنس ر ا ماقم اق ک ر دیصاخ كرلمظعا رزو هرروا

 ۶ اخ هاس ردارق ددع ... هله یسهبحاب . رداضق هلسەاب ها یللا زو رولوا

 یرادزد هعلقو 9 یساغا جارخو یرادجابو بستح اما ردقو یرادرسو

 [6]توصر ندایرد بل ( یسعلق نیمزلاکشا ) ردراو یرلتارف راصحمدم ددع ... و

 ام یدادش عبرم لکش زسهلاوح هرزوا هتشو نجار رار هجوا دیعب یلزم لیوط
 اا وج بتاج بولوا بز راوتسا روس ر ۵

Eا ردیسومق هملق 2۱ [+] بودک یرجا ندنادیم رب بودک :.لهس یرجا  

 هلح هدنجما هعاق چاو یرجما ندا ردوق صد یوق حوتفم هونج فرط یخد

 (ICG 7 رالفاو دل 0 سد با [۳] غا ك7 ى رو نا

 9 وک ك ین ]الط e ی ]

 یا 0 6: دن



 یس هعلق هسجیل و هرط

 اخ شش ندیم هراپ كب رب بواواو هللا تایح بآ یک ابضوح هدنلا پودیا عضو §
 ردو یخزان مرزوا سوق هلق كعماج و ردزجاع نالا و ی ردیف ضو

 ملت بودا طب قوت وبا رغ یادخ وفا ۷
 ۱۰۰۷ هنس [۳]مهارا كماقهیداوا[۲]سور ا۱] ع.رات لب ماقمو ردتسار

 یلهق رک راک ردو عماح رد رو ردنارو ر یخد و ییماح غا دز ندا

 ..الوارد راهواز هل دع قلا هلم ادعام ندرلعماح وو رداسز عماج یهرانم دما ۱

 ددع کیا هلو ردیارمسپ ت ددعچ وا هام و ردن الاعهسردم ییاهلح و 0 حب

 یهاقاخ كن رلت رضح یدنفا هدنم رح ییماح اعا دمحا ندم ردیاشپ ورد 1

 بخالص تاذلاب ردلوذنم یتمعن هادک و یاب 4ردارک ةناتسا وا [ء] هدیولخ ول

 یمایلع ٌةبتع كنسالعم باب بولوا نوفدم هدنجگا یلاعهق رب هدنسهحاس هکت وب تاریخ
 . ردروطسم می رات هرزوا هر هدنفرط ع

 نیا دهخو دج [ ۰۱ ٥ هراونا علاط كول بارا رارسا فتشاک

 ۱۰۳ ههنس ندیند [*] كرام یرپ یدتک ردهدشب زول وا كب كن | یحرات

 ناراحت ناخ ر هلو ناح تحار و ردراهاکرد رومعم یخد هکت کیو ۱
 راس همشح هدر ترد نوا هلو ناکهدورو هدا یارس نامهم ددعر هلو

 اما ردامومذم و هناح هوهق ددعییاهلج و نافانصا ناو ددع قلا زوت هلح و نا

 رااتمرانج مظع ءدنرلکوا بولوا عقاو هرزوا هار هاش عساو هدنجتآ وشرا رام تو
 ناحایسعیم هرزوا راهفص رازن هدنتل | یرلهخاش بوکح رس هامس ج وا یر یه گر
 تبالو یلاها بودا تفرعم ضرع هدنسهاج لظ كرانج یه یرثفراعم بابرا ككراح,

 «س «ب [۲] غ راتلب هماقمو ردثحار : كل . غرا لب كنهماقم و ردتسار : ي
 كماقم یدلوا نشور ) یسورغود كنعارصم  رات ] میهاربا ماقم : ط [۳] نشور : ط «

 هراولا : ك [ه] هدهینولخ : ك [4] [ (م) رودیا ( ۱۰۷ ) هدقدنلوا باسح هکرد ی

 كءارصم و قرەوق ینسهلک ( بلاط ) هنیرب كلوب رونایهیقای یسهلک ( ملاط) یکه دعارصم وب

 قلوا ( ندا دهحودح هداشرا یلاط ) یسیا اهدو ( ندا دهحودح هراوا بلاط ) 3 3

 یدتک : 2 . گرام یریزا یک ۶ ب ۲:]۱۱ (۵) رد دصق نقزاوا ۰

 كرابم ریپوا یدک ) یسورغود كنعارصم  رات هروک هنفیدلوا (۱۰۳۶) غ رات و
 [ (م) رویلوا لصاح ددع روکذم هدکدلدبا باسح هکردیللوا ( ندا

Vs 



 یسهمانتحایس یلج ایلوا

 د . یسهبحانو رداضق هلیسهاب هحقا یللا زو و ردیغلاداوبو یغاحینس هر

 له هدر لاق عه رب یلارح یفرط برضو قرش هدر یشاط ر یرهش ا
 هک هح هدنما كلو مس یفاص ینیمز ؟ردهصق رب نادابا و رومعم ییهاخ ددع زوشل

 دارو ا و یورس ییاص یعرح راو ییماح ر هلو ردرلنادباخ یلوتروا
 3 یماج ناو یرازاب یوشراح اماراویراوصتاح بآ و یماح فطا ر یلهرانم

 1 3  هدتعاسر ندا رولوا ی مدا كرب هع ندفار طا تورود یر زا مظع ر هدهتمه اما

 [۱] هسحلو هرط ی ىع ٠ نل فاس وا

 ا و ی اا موب نال ییهتسنهحو ری. 2 ىا
 تس هدهنسرلر د هسحیل و هل | ريغص فیرعل و هلو هراشوف مور

 اضف هلیسهاب هحقا یللازوو ردیفلاداوو كنساشاب هروم الاح ردیحتف اشاپ
 ۱ 3 ق ردراو یاتعاو یرادرس یرحیکیو یر ادختک ردارق ددع < د . ییهحا

 8 دادش رک راک ر هرزوااق نمای ر هدهدبعب ا لزم بوط گچ ددو برع روش

 اللتسا هترافک هدعب راثغا میلست نیراحاتفم هحتفلاوبا ادتنا ردانعر ٌعلق لوجوک ربانب

 مات نیراحاتفمو رایدر وعلق هلباهرو هاشاب مساق یر زو ناخ ناهلس هدینا حتف بودا
 كب هلج هدنجا اووا عساو رب یرهش ردقوب داز یمدا و مدا هدنجا الا نکل رایدتا

 ۲ ۰ اداخ یلوئروا e یلانب ریک راک نادابا و رومعم یلهحابو یلغاب یلهناخ ددع

 ۱ ر re ددع کیا هلو ... یسهلح . . . الوا رداالحر نوا هلجو ردراعساو

 مد :هرحو یلاویص هل :اچرک یسهفو ا ۳ راکو یل ەبقریک راک راک هدنج اوشزاج .. .الوا

 بو هدنزید هروم  ردنشور عماج رب [۲] یلوح هناختسدبا ریسلبجاو یامت ربع رب
  یضوح روک ذم و سدنهم یانب داتسا یتح ردقو راونارپ عماج اشکلد حرفم ر

 ٤ ۱ع] نیقاورقاط ههر . هرزوا رک وتسمصهجحماو ضاییددع تلا [۳] هنسانروا كمرح

 ۱ ا یسورغود] لو.هناخ تسدسا :ط .لەاځ تسدیا :ك [۲۱ هسحیل وه رط :ك ۲۱1

 ۰ لصا كن هلک ردکع د 11 قح هنیلاتسدبآ دصقم ند (هناختسد ۱) ا .ردیللوا(یلضوح

 ]٤[, [(م)ردهرابعرب زسانعمو شیاک ای] هن-اترواكنهیابضوح رو ؟ذموب :ك [۳) [(م)ردو

 [ (م) ردیللوا ( نیقاور و قاط ههبق رب ) یسورغود ] قاور قاط
 ےہ ۴۳ ۵ تس



 یسهعاق هشفس
 سس سس سس

 شیاتس رد ) رارتاب لکشم رای كوم اما ردنامل یفرط ییا كرسچ وب ارز رک هست

 ناما نام یلقات العا دلا توط و تا ۶ یاعل هشفس یسا اما ( هشفس ناک

 رطی ناما ندراکروز راک زور چ واو ندطبو ندب هرق ندزدلپ راک دو زویکیآ ولو

 مالوقنوا هنناج سودولو رلغاب هنبناج زدلب هرلشاط هنبناج زدلب هدهرق نرلشاب زی
 و تیاغ زی نسوز کک هداقو و یودول اما دارو ید د و

 هر زج ندا ردم و لماک می اف هونج نده شفت ویو رولوا 1

 یک هشفس كالا . هدایود. بل محو ردلیم ناسکیس لماک هنناح [۲] هلق د

 ردناع ایی نامل بولوا عقاو هدرب نامای هر زج تیاغ و ردقو دح رسر ندنمزاول مز مز لا

N, 

  1دف 7 ۳ 1

 بو و سوم ی ا یو ویو سیار کر اد بوش ی ےن اتش س س ی کادر سس یتیم دف هوم یراحی رج سو سس و رس یو سید
 ربح ند و هدعل ديا رلاش 33 بیو تبع بودا Ae هتفه ر هدننایاشاب نسح هدملقوب ا 1

 هدیرک ٌهرزج بولوا راوس هنواه ءا ود ندنسهملق [۳] ناتمرب مظعا و کتد و
 بولا راذفوو اا دادا نخ يا و یخد ریقح شک ۰

 ردا ناب یرلقانق زمو دلوا هناور هلوانا ندهشفب
 (یلتفح ك. لزبم) هدنسا رخ زولا انو تھا د دک هب سع باح ندشفنس اوا 1 ۱

 زکس هلامش بناج ندنا یدلاق هدزفرط غاص یرلغاد ]٤[ هیومح ردراطوا رومعم تی

 را رکیت هحلق لزم بوک راتاعرا زص رادلوصح و رلکلتفح و رلارق نادابا و رومعم تعا

 قدلوا نامهم هدنا بولوا هدهعلق وراقوب یسهناخ یدنفا یدمح مالسالاخیش هدهرتس ن

 لاش هس نیما رد کیر فک 10۰ هیرق هلم.) بوبک جام وا هلامش بناج ند

 اق نی ر ( ...:بارخ علق شیاتس ) بوک لار ع یللوصحو یلهحفبو ۍلغاب تعا

 ف ة جنا ردقو داز یمدا و مدا هدنجما _؟ردالاپٌهملق ناریو یلارافم یرلایق ه.

 تایح پآ رب هدنجما .ییرد فا ناو نللغآ یغالشف رانویق ملبرانایوج ا

 هنط هلامش هنب ندنا ردرهرد یلهاکتیک و ردرلرب یلهرطاختو یفوخ تیاغ اما راو یر

 برک یر کر يزارب یو تماس ی
 . رهزتسهطق ى ةخسن +. سرش :E E ك [۲] ردكنسيلاها هشت : ك 1
 ۰ هسنواح : ۳ £ [ (م) ردکح هلک هدیغاشا هکر د ) شمر ( یسورغود ] نیعم رب

 ۱ تغاس ۷ 4۰2 [ ه] هبن
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 یس همانتحابس یلج الوا

 ردوب لوس ا ه رع بناج یخد یر و ردوق ناتمراجا ه هلقاما ردرظا ها

 یرلکجوبق نوا كحوک ددع ییا و ردرلوبق سعد هرجا یر یر تاق وا
 3 یلوص یا چاق رو ردیاتسرا نم لرهش هرشط ندنسوف فرط نع وس اما ردراو

 ۱ 7 لوس اما ردناعل فرطوو راو یرانزخ ناکرزاب هدنرانک ناملو راو یراویق

 برا هدنشا شوراو روک دم ویو رارطب, یرابک ییوسیلکو ید !هتفرف هشفنس رازاماطی
 تاقردنا ال یا او زسلوح قحاراد ددع رولا یب وح یقافواو

 1 ردرلانعر تو فظلو ضامو كاب یسهلج ردرلوا را یدادبش لاثء هعلق یاس رک راک

Eقلوا هرجا وشراح یراعماح ددع کیا ییهرانم رک راکو ىلەق  e۱  

 ۰ ردشکم ییا هلجو ردهسردم رب هلجو رددجاسم ددع ییا هلحو ردیلهربثک تعاج
 ۲ 9 الا رونلو كسندبا دا مهنه هدرهشو یربع ندوص ردناکد ددع ىلا هلح و

 و ردقو ماح و هناخلسسو همشح الصا هدرمشو ندلجا یعودنلو وص هلا لاقثم
9 
be. 

 کک وص هرهش قافنالاع یراقلخ رهش هلج اما ردلباق كلك وص تایحبآ

 د نصرت راصوص بولوا رورغم ودردراوزع رلوص همشح کر دلوا یبس راردنا منم یراربخ

 وک یزعراوص نلکن ده رشط بولک رافک هدهرصاح نح زوو نارو بولوا ديقم

 تالو لام هلا رکفود ردبا اضتقاكمرب و هرفاک ةعلق بوند ناما بولاق زسوص نمهلج

 ا او

 ردررقم ی راحراص وص ددعر وا رشل هدوایه اما ردکلشیدا تفاعهنساما روننروک یک

 ابا ۳ انوراوا تایح با یر ره هدزوم هام کراو یرلجنراحددع كيچ واهلج و

 جو ضرو وص هکمجا هرطقر هوشکوق ر وشموق ر ؟ردپ رهم یرلجنراص هلم
 ۱ را یربم و را هتحر ناراب ندا نایرح ندنساق لزق كنعاق ك

 1 ندا نایرج هرزوا یراماب و ماد كردنادناخ میج رلود هسرلجراص یراوا رهش
 | زالوا هچغبو غاب الصا هدرهشوو راقآ هراجتربص بویمتک هاه یسهرطقر, كتمحر
 ِ لف و ردقآ تباغ یمه وب و یوبو ردقاحیسا تیاغ یساوهو رداراخ كنسهلمح

 ردیناج فرع هک فرط هرف شام ردادا ر یسهعلف هشفنن وو ردقازرو قالخ یطفاح

 ۳  ردمدا یللا زو ترود یلوط راو رسج شاط زوک ر نوا هرزوا ایرد هدلحم لوا

 فرطر, ندفرط رب یراقاق كرابجقلاب ندنلآ [۳) رلرسج اط [۲] ردبعص لحم یتیدلوا
 ( درج شاط ) یورغود [۲] [ شلوتوق هرسک هنفرح داص ] ردغص : ك : س 1

 i )(م) ردغشل زاب هيد ) زلزسح ( ه دنسهخسل ك ۾ ردبللوا
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 یبهعلق هشفس

 بودیا هزصابحخ: نوک قوای چ وا یشوراوو بولک ندهرق یرارافک هطلامو هینامو

 ك٧هعلق بولوا رساخو بیاخ بویمهراپوق شاط ر بوروا یرلهک پوط ددع كم زو
 دادما مالسا رکسع .هدیزک ددع كب قرق ندءرق هال یراقدلوا سوال

 هع و ود هایرد هربق هرق راک بک هلقغلا لع یرادم رادرکدب زاك بوق 1

 اک اد را كلروانش یسهح بولوا دیفس رحم قرغ رءهرجف هرفک ددع كس ر

 رکیدلاح تیالو ییاعا هدنرلکدتک همنهج یراناح بولوا لدم هرارف یرارآرق بوزراو | ۱
 نادوبق هدنخرات ... هنس هلبا نوباه ءامنثود هدنرلکدنا ضرع هرادم تلودزد نرانوک

 عج رلاسو لامعو ایارب و ایاعر كم شو یرکسع تلایا کیا نواو [۱] اغا یتطصم ۱

 بلو هجتراو هایرد ات [۲] بولب انب داتسا ندنفصن كنساق هعلق ما روک ذم بولوا "

 .ثلثم لکش راصح رب هجنراو [۳] هریک وا اردا E هلا ارد "

 ردشلوا تم دسو ناصح نصح هعلقر ]٤[ بولب لاح هزات هشفس هماق زونه ردراشمآ | 3

 [۵] ردیا هن یغودلوا راد نکل ردقجاراد یرلققوص كشوراو و هلج اما

 یراوا هلجو رازعهددا شورو ندراقاقوس راد لوا نمشود هدهرصاح نح ارز

 ردیرلوا كنیرلءهرفک مور هلج لاشم هعلق زسلوح تاق ردا تاق هرزوا یر یر
 یرلءرفک مور روالد روا كنج تیاغ بولوا عقا و هنتلا یسایق كنهملق ىرلهلح ناملم

 رافک نکیا قوب یراهعلق یخدهدک دنا هرصاح یشوراو و یرفاک كيدنو یتح رولوا

 یراموروا شوراو هجن رک كنرف هنراقاقوص قجاراد بودا شورو ه هرکا چوا کوب

 ردقلوا كنرارفاک هشفنب و یرا رفاک كيدو عیم الاح ردراشمرد ود هورک هر ه هری

 رول وایرلو رفک مور ردامتیاغ راردا N را ەسلو [*] یک هشفنب گرد راناج ی یودع 3

 رایدلوا لاثم رس تفه ردژآ یرلمور ریه یدنل آ هنجا هعلق یراشورا و هيا یدمش /

 ندنسوف شوراو ,n ندنفصت ساق هعلق جا شوراو وب ( شوراومرج رد ) 8

 هروب یسایقهعلق ما هنب .ندنسوق فر ط قرش ندنرانک ایرد
 ۱ درک ادرک هل هح راولصتم

 هدر ددع چوا هلح و هلق ددعزوقط هلج و رفجحا همرک ددع زوب كيب کیا یعرج

 .بولواهدایردبل یس وقر هدنفرطقرشالوا ردراو یدلوف ودع برود ها و رامیظع هیاط

 22 [۲] [ ردیلووق هدش هنرزوا كمال ]اغا لصم : ب ا لصفب 3 ءس

 [ ندن ودصم قلو .J بولو : ك {tt [ ندب ردصم .ثكاو 99 5 ۱۳1 هنی رو : و تروا

 یلهشش : ط عزل «,نم « ب [1] ندا ب بسانم : ك

 ج ۵1۳۵ س

 بید ری یس*هانتحارس ىلج الوا



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 ك هما 2 اوو(ا) رات | هاوه یرلتمرک هلمج هددنلبرس هوک و راکروز راک زور هوا
 . رولقب هلا نادر شاط هنسوق [۲] ردراو مظعهعلق ر هدورو ر هدنفرط قرش

 مد 9 بض كنهعلقو و ردول«تامزاول تامهم هناخهبج لامالام رار د یسهعلق اشابمساق

 رک هدنجما بولوا هلاوح ههعیرا بناجو هرهش هلج راو یخد یسالاب هلقر رار هجوا

 ۳ ندایرد لم زویحوا هدایرد هملقو وربلامالام تابورشمو تالوک ام راهظ نوک
 ك [۳ لنوو ردلبمناسکس یرلامهسام ارز ردنایاع سان ام لع ندهعلقوب ینادا دیرک و
 اصا ردهزک ابو كاپ بولوا [۳] مردلق همشود شاط ضام ندردق ابارس یراقاقوص

 ردک هنیرلجراص وص یراوص رومغی هلج ارز رازاموق كوك رانایهکت ناباوم هب هعلقوت

 ِ  یراهاکجرفنو هاک همسم كنتلخ هلجو رک اب یرثماع قیرط هل نوحکنا

 Sele هلح ردرظا هرغو هلاشو هقرش بولوا عفاو هرزوا اف نایر ؟ردیعماج

 گردی یموش هعلق یخد هاکهرتسمر و راردبا جرش بورو و هشا هرکصندالص یادا

 هلجهدنرافص یفرط یکیا كنوبق هلیفاوا ار رکوال ی
 | هدوق و ردنرنم هللا حالس تالا یراود ورد هل و ردب راهاکج رقت دلراهدن وروهدنسآ
 1 یدلوا ماع یقاصواو یدودح كهملق او راقو

nsدرکا  êوز  

 لا یساق هعلق و هنفرط ساق و 7 ا aps] ردشک "شوق

 3 ِ ۰ شوراو یتشاو. ندنسالعا هود كنەعلق 2 ۱ وراقو تح ری
 ۲ ورا وو ندءهملق وراقو نوک ا YJ] ردشمرک شوراو ینشا هتتلا یسلاع هتشپ كي هعلق

 ۱ کردلوا یسانن بیس ( عیار ناخ دمحم ناطلس شوراو یاس را

 ۲ طار هدنفارطا یشوراو كن هشفس هعلق و هد رصع ناخ دم ا هدتح وا . ۰« هتس

gape.زد رد هلا یتشک هراب زول هلسوحنم ءا ود یرفاک كيد و ندلجایت ودلوا  

 و توق : ك [4] مردلاق : E راویمیظعا "هلقرب : 2 [۷] ردبا نار هاوه 2 ك: (۱]
 1 ۱ ۳ رد ات بورک [3] ردتعاشوق : 2 [ م#
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 یس هعلق هشفس

 بواوا اشاب نسح همقح ندنلادختک اشاب دا تونکنع یاسا هروم الا و ردمزال

 بولاقهدنسهعلق هشفسهطا انشاب نسح ریقح یدک ەد رک  الوزهماش اید مدا زاهد 8 3

 ناتنل راز هک هد ها هشفس علق و الوا قدلوا لوغشم هاشم و ربس 4 3

 یسهیمست هجو ردهشفس هدهالسا موق ناسل و رد ... هدمور ناسل رد ۰, 3

 یاغوصادا ویموركسمو نرزوهشقس هل ن رللبایسهحا هن وقح و نرللب و نرلعاد ؟ردلوا

 لاکشا ) راد هشفس هعلقو ندتکیدنا رطعم نعامد كمدا یسهحگار جسق بودب نیز

 نامه هدنرون یزو ر هدنفرظ:یساوتخ" كسور رخ اهرم هدنزانک ۲ ا

 هنامسا جوا هدنسالعا هورذ كلدنلب رسهوک لوا هرزوا اق نجلا یر رب لام او

 ندقرش کردرظنال راوتسا راصحمور ءاهقهق هعلقر شلوا قلخ هللا تردق تسد ۳

 تاقا داؤ تفاتک نامز یضعب ردلاثمی علق ےب ارب وا ي

 هعلق ج | بولوا لئاز رادوک ربا هحتلوا راح تدش هدرهظ تقو ات بولاق هرجا راتو

 ردقو راو د الصا هدننالث تفاح اما ردالاب هعلق 3 هنهواب رلشاب هغلوا ناکبار نیت

 هعلق اجناج هدننرق یسوق رظام هنفرط هعلق یئشا قاحا رد ردق دب یالاب ةعلق ر ن ناق

 یسه هز كمدا نقاب ؟ردلاحم قاملقا نشا هسرولوا ندنناحه هاما ردراو یراراوید

 تاقچ وا ندنسهملق ناوو نکل ردیسهملق ناو ایوک هدناتسدروک الابملقوب رولوا اح
 یر, ره ردراو راتب یدادش هناخ ددع زوشب هل هدنجما ردعساو تلو ردکک وب 3

 قجاراد[۱]یسلوحو یسهجابو زسغاب للوتروا ث نوک لقا ابا رس ردهملق رز بوک

 ردرلابزاناخ امن ناهج لاثم قنروخ رصق تاقردنا تاق هئوک رر یرلتویبآهلج راراد
 . ید. یراوا هلج راو یرلجاقا یورس هدر نوا شیو یزاجافا دود هدر زکس یدب
 زکد قا عردرانعو توس رظان هلق تاسو هرج باج یسوق بولوا هرزوا یو

 یهو ردرلفطل تن زومعم هناهاش یک ونق ضاب یرلوآ هل ردنایام لا هری

 _ یزلهناخ هرفک الصا هدملق او اما ردررقم یرلجنزاص وص رجوا رشکیاررت هدر 1

 : ناتومعماج ددع کیا هلجاما ردقو نادان یاتن یربعو ناکدو ناخ ۆ ویقو ماح رب ۳

 گر ردوا یو ندهسینک کردکناخب نالت ناطلس رلربد یعماح هتف هر

 كالواخيج- اما ردراعهاج یلتمهرکر اوب یفاج [۲] اغا دم سشورد هدنزوب ما تار

 یدک مۆر ارز ودرتفم رک وین هنوک رب یننم درب ره یرلتمهرک كراعماجنوب و ۶

 اغا دم : ب [۲] زسیاوحو زسهمابو زسغاب : ك [۱]

A Eو  



 یم همانتحابس یلح اباوا

 یشاب همشچ لزم

 هڪ و یرلوص قانق نوک انوک بولوا راغاد یلابق قارطا هدر عساو رب
 ۱ أ e ڭكاسهعلق هشفس ردىرلمرا عاب كننابعا یسهعلق هشفس هام راو یرلعاب

 ۱ :وروق نراهاکن و راو هاکرخ و همیخ هل رلاشاب [۲] نالذق و اشاب ]٩[ رب یلهمنای

 دو هلا نواه ءاغتود ن وان کد اپ وا

 ۳ را ثکم مالسا رک اسع هرزوا راشاط و غاد بویلکب تبو وند رلک اشاپ نالق

 ۲ هد رب ارس كناشاب ریپ هدنو زاملوا رعت مکشلوا ربثک تیم رو رازاب یودروآ

 قاتا با كنهمشج روک ذم بولوانامهم هک رب بودنا ثکم هلزعراقفر نامادخ

 € و هقرشم تعاس مع حاصلایلع هدعب كدتسا رلافص قوذ هحیک لوا بودبا شون

 ِ [۳] بودیک هلبا لوب ولوا هملیق تعاس
 1 بو RS ی

 ی E ال نی یم تربع تاش اتسرد

 1 هینایشا تسد هدعب رداسومیاطب ناینانو سوقلیف یسانس ادا خروم لوق
 ۱ زوا هعلق وب یلو دیزیاب ناطلس و حتنلاوبا نکیا هدنلا ییدنو یاقودنو نینا یدرک

 يول وارسم یتف كسمر ةعلق و هيوا | ٌهعلق و هشفن هعلق وب بود ارفس ارم وار

 ا هناخ ناملس ناطلس ا ندحتنلاوما بولوا هدنمکح نایع لآ هروم ءرزج هل

 ۹ ترا... هنس اکیا بولاق میش سد هئس ی عالق ددع چوا نوک نم

 ۱ د عو ار بولوا مظعم رادرس اشاپ مساق رزو نادوق ندنرلارزو ناخ نایلس

 نا - ناملس بودا حتف ندنلا كيدنو بودا هرصاح هشفنن ُهعلق ون هللا رکسع لاثم

 | زو و ردقلاداویو هدنمکح یغاحنس هروم هدنتلیا اشاب نادوق الاح هرزوا یر رحت

 یر را درس یرچ کی و یرب ادختکر درلارق رومعمددع ... یسهحان و رداضق هسهاب هغ ا

 ۔وزاقو یر و راصح ینشا یر ردراو یرادزد يا اماردقو یزاک یربع و

 ۱ اددک رهش و یرادجاب و یسنحم ردزاو یرلتارش هعلق ددع ... هل و ردرادزد

 هتقر رف هرابشب سعاراو قنادوبقهقشابیامز ناخ ناملسناطلس رد هراو [ع] یراروورو و
 :Eo هیلق وب هدرصع وب هک اقخ اما شلوا عفر هدعب شردبا هظفاحم ییایرد

  : SFLیداروژترو : دل [4] بودیک هوا, [۲] قالب ۱
E EEEها  



 یمهعلق هن وقاح

 و و ندنرلوا یرلتاقلعتو ابرقا رابره رلرولوا هتسخ راهس چا ,HE دا

 تولوا هک و اع ضا یسهلمج اما رارک باتسا هفرط رو رار ورک یا ق 3

 هفرط باوا راد یرلکیو لوب [۲] یرلکیا هجا [۱] یرالت ردیلکسوب قاحیع قاي
 نیراچاص هایس یراتروع اما راراراص قراص ضایب هنیراشاب یرانانز و درم هلج بوک

 كحضم هعومج [۳] تفقه ر هدک دک نغیراص ناصر ر ضام هنرزوا بودیا رامرا

 (یرلتروص لاکشا)رولوا ناربحو هلاو ین رکا د هسغ لاکشا یی ول

 یلزوک یراو یقالوق یراو لیشید هود و ییشاب نازقو یلهرهج یرارانآت ناف ج

 هدغادر بوتواموک موک هدنجا راغاد یرلادص بولوا یلزوس نوصماصو یلزو یی

 نای رد) راردبا ملکتالعا هل رار ر بولوا ر خسرف یيا یرانبام یر هدهوک رو یر ۱

 . چوا(ایورت ) .ییا (ایود) ۰ رب (۷۱) ( هروم هر زج تیالو «هنوقاح موق ؛رفک ناس

 [1](وتحوا ) . ید [ه] (وتفا ) .یتلا (وسکا) ۰ ش[] ( ودناب) ۰ ترود ( ورا 1

 ( وسرخ) . هللا( انوق) .كمتا (یدن) . نوا (قود) . زوقوط [۷] ( وکنآ ) . زس

 . قاشاب ( یروا ) . نودا ]٩[ ( یلاق) . وص [۸] ( وررا ) . انا عم ( هیسرام ) . هلآ

 .زوک[۰٠](هیشپا) .قرق (اقوف) . ماعط(وموش) . جوا (ایچ) ۰ یکم ایادغب ( یناغود )ل
 (هجناط)ء.رلوا (الاحناط) .نوک ین وکب [۱۱] (یصاش) . یدک (یرم)۔كشا ( یو )
 (ینیمیشُم) .لوغوا(یهزیا) .زق(یعاش) . انا (یعام) .قلاق [۱۳] (وناظا) .وا ]1

 . كمتک [1] (یجارزا) .ردقو [۱6] (وخهموا ) .وصقوص ( و یا ) روطوا[5

 هدن | هحک رب و اما راو یراناسل هنوک كيب زو هرک هح [۱۷] رزکب و

 ندن رهصوصخم ةحهل بولوا رازب ندع ینآ یکو یراد راس و مر بلا نی ۱

 یعرق ر ( یسغلق [۱۸] هنوفح ) ینوانآرو توقلاق ندا لک ۱ هجر دقو
 ٠ يوتا روع هرجا ناتسکتس ندیزلارف هبوفح روم بواق هد رزق ط غاص هرز

 رفا : ب [ه] ودن : 2 [4] تشیع ك [۳] یرلکتا ك [۲] یرللب . : 4 0

 .هلشپا :ب [۱۰] ولق :.ك ]٩[ وورا : پ [۸] وکتا : ب [۷] ین ك س ا

 . ینمیهق : س [۱6] وناظا : ب [۱۳] اجناط : ب [۲۱۲] اس : ب [۱۱] هلیشیا :

 : ط . یاوزا « ك[ ] وعهموا : ن[1»۱ یبیهق :.ط . ىبىسق : بی 8
 ۱ ۱ هینوقح : ك [۱۸] هروکه کوب : ك < نس.[۱۷] یا

 ل 2



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 LT الج سعا راو مظع روش TA و هدهاس نامز ردا تراغو بهم

 | ۱ :زجو روصنم ناطاس ند راهاشداب نمز برغم هدنرصع نووما لا ردهابو هاظ

 زوو ) ندلح و شتا بارت نرهاخو بابو بارخ یررش وب بودیا حتف هروم
 ۱ دراو ام فیطل یا ر اما ردکجهر زج و رب روس ندلبمنوا (۱]یسادا

 وشلوا هحناربو ددع یعرکی هجنراو هننرو یسههلق هشفس هدنرانک یسارح زولا وو

 3 نار رحم نیرلفاصوا دابا بارخ و یرلامسا اما یدلوا زءروظنم یربیه ردراو راهعلق
 یسیداو راهملقو یسایردمدا یسهرزجهروم هدضرا یور و لصاا و رولوا مالک لیوطآ

 پودک هنف و هم لادن بو یو زا یار و کا

  قرمشم ید [۲] تعاس . . . توافق هدزلوص هرزوا اف نیطای ر ( ایر نارخ هعلق )

 3 بودک هنفرط

 [۳] هینوقاچ عیدق ٌةماقو ےظع هیحا

 1 اتر هدنفابضاق هشفس نکس [ 2... هدمورح نابل رار د ه وقاح ناف تان

 ردق كس نوا ساراو تیک هلنلوا راغاد ناتساکنحو ناتسکتس براص نکل ردارک

 4 رنک مور بویقوا لحما اک تولع: نیحبسم تلم هل راو یرایطر
 ِ iS هک رد هقشاب یرلهصوصحم هحهل ناسا تاحالطصاو هقشاب یرابهذم اما دارو

 ۰ داب یتودلوا موق كولب ترود یسهر زج هروم . ردحاتحم هاجر نهدی میک یا

 ۱ یریعو اپراو یادعو هدنرلعاد ردرلنوب ید یعوق هکلوا رب هتشا یدشفلوا رب رحت

  یوخدب رفاکیال آ رب قوبملق هلج بولواقوملقویرادال زاوا لصاح تا باک تا رمش
 ۱ دن ءودلوا نایرو یراح یرلراماو نادواح بوخ یساوهو با اما ردر اراک یب راکدب

 بواوا رارفاک اناوت و روالد روا روز تفص ود یک شرالاةباد مسحو نیمس تیاغ
 E کرو هلبایرانالغواو تروع هني رش ]٥[ هلوماناو هنیرهش هشفنب ایک |

 دنعاجوق كن رایضعب رروتک كوب هقو کا هدنراقرا یرابرق هلماح یضعب تح راردا

 و اتف اما ردزاو یراتروع رروتک كوب هقو یللا زویکیا هنب نکیا راو یدالوا کیا

 نو اما رولوا یرلء رفک ولجوک تیاغ رارر دلاق لو هقو زو ردرد و رحوا یرارا

 ۱ ,دبور : 141 هینوفج ب ۳1 تعاس ۳ : 2 [۲] یبهطا روسو : ك [۱]

 3 هیلوانا : ك « پ [ ه] هدمورخ

a 



 ی هعلق اووا صاب

 - نمردزک مدا هدنجنا هملق راق نالوا هلاوح اما ردلکد نکم رفظ نب

 ۱ یرلتارق هلح ردقو هاخ ر و تروع ر و نالعوا ر و را ر دن

 ك كولب رب یه ردرانک اس هدرلهلق تاق تاق نالوا هدنجما یراق ملق [۱] هل ۱

 رک راک رب هدیادم [۲ ] یهدنسان روا هعلق قاحا رثرولوا 0 هل رار قت هدنحا هلق ر

 ید هرجا عماج و رد راش وص یا یا٢ لاو ی . یلوتروا تمور ۲

 یراپوط زم لاب بیام و بیارغ هدملق وب اما رارولوا نک اس یرابزاغ یلکوکهر
 هرشطندوق یراتارف ردقو هحنپ و غاب و ترامس یربع و رازاب و یوشراح هدنو و

 غابووص بولوا حالس ر رابزاغ یالا قرف رلهتک هبوص رد رللکد رداق هعامقح ز

 نتم ر رظان هقرش راردبا ید كنج هل رفاک هيام ها ار بک اا 1

 تبا یماوهو بآ امارولوا وک اس رادزد هدهلقنالواهدنتسوا بولوآ یسوق كح وک م

 هراب زو راو ینامل فیطل یا ر دیعب ییزیم پوط ر هدنفرط هلق كيهعلق و و ردقی

 كم هام ندهعلق و ردس رق ی ترود ینرو ی الو هيام رار د یاعل اشاب را

 فیصوت هدنلع یخد وب ردهعلق نتتم بی هرزوا اق نمای ر ( یسملق [۳] للک

 هبنرم ون ات روئلوا عاتسا ولزا وا انو ن راراقک ا زم رامدآ از

 برح و لادج و كنج هل رابزاغ [] اووا صاب یرارافک هینام زور و بش گر 1 ۱

 رھ ترود کشا مشتا هدهاکنیگ نکر ولک هتسهمق اووا ساب ون اما رثزدبا لاتق

 هصحشورغ زویکیا هربقح رلیزاغ رایدلا بورو یهینام شورغ كي کیانوجما هر هر 4

 یللاهریقحیرانرا هعلقو ندنا هر وتاکر قح رایدرویاب شورش رقرق هدع رلمالع ب

 بوک یرانامرواورلغاد هنفرطقرمشمندهملقو بورورازوغالوقروآ ثنجحالسرپ یزاغدد#
 بو یرلارقو یرلکلتفح رومع» ید تعاس ترد هرجا [ه] زولایارح دعاس تر

 رلارق هح هرجا زولا یارح و ندنآ ردتماعز و هرفک هل ینایاعر ]٩[ الاقصا |

 هدلامن فرط ۲ لالز نع رهن و كدا روع ځوک لا زا .

 مار زولا وہ بوک هرجا یسارخ هراس ع بولک ندنراغاد یرهش هحیلو
 نکلر وئیلوا روبع هلبا راک هاکو رانا ہک ردمظع رب اما روشیراق ٠ قآ

 یرایوک نالوا هدارحت فارطا بورکیراهقرف هینام یرجا ندرهنوب هدنلحم [۷] ی
 (م) ردشلو وق همض هنرزوا كفاك [۳] نالوا هدنجا هعلق : 4 [ ۲] هلب رالابع و لها :ك ۱1

 ینایفط : ك [۷] هلاقصا : ك ]٦[ زول : ك [ه] اووا صاب : 4
1 — ۷ ۳ 



 یسهمانتحایس یلج ایلوا
 تسسع ت سس سس

 سردم و ماح و ناکد و ناخ الصا هدهملق و ردقوح یراناتسو كبشم و یر و
 هلقویعماح وجوک رب كناخ دمع ناطلس قاجا ردقوب رثا ندنرام یریغ و تاک و

 9 یشر الصا هلا قالوا هدر هر زج ر هعلق و ردراو یدحس ر هرزوا یسوق

 ۳ شاوص هل رافک هام را ق ردرازابش تباغ قلخ اما ردراجاتح همرتسنم هلج

 ا نداادج و كنج نوک ره بورتک یرلمالع و یرازق هینام هوم و بوح بودا

 اوج وک یقاجتا ردقو راوا الصا ندنفوخ یرافک هینام هرشط ندهماق و و ردرللکد

 م ینشا ندهملق و ردراو یسارح رادلوصحم تیاغ ارز ودقوج یرلکلتفح یک هلق
 3 اشاع یخد هعلق و ربشیرق هزکدقا بیرق هلو بولک ندنراغاد هینام ۱1 ان را

 ۶ هلبارالود ناسا ادعام قلشاطلہس تعاس ... هنفرط هلبق بول ا رانغالوق ودا ددع نوا

 ۳ بوقج نالی ترفمرب هرزوا لوب ادخ ت تمکح کر دکھا ولر هرطاو نارو

 یاه بووق ینالب یرلیزاغ هینودراب زع راقفر ناه نکو اجاق بودرکس هنامووا ناتسپ
 سام یلکنفوت ددع شب هدر و اورا كرللاح نک ود هدول یاه و هدوش

 نام هحناوا هزاغو زاغو و هّش هه هللا رایزاع مز ناه هحنقیح شاب اج یرلرفاک

 ۲ 3 ادخ دمح بولا هیئروا ی ات درا هداس هل راحالس ندنرلت | یخد مرامالع
 3 تودک نامداش هو بودتا رز دنن رسا ندرود بودا لتف

 هس اقاخ ءاو وا صاب هملق یعل هساما راد تافاصوا رد

 وا هملق ( نوحیکیدلبا انب اشاپ ... تسد هد رصع یو دی زا هدتشراب +

 ۱ ۲ ]|هینودرابو ینلاداو و ویعاحنس ۱ ردووطسم هدیهاشداپ هناخرتفدوسد ( هیناما
 ۱ . ردقوب یراک احیربغ ردراو یراصح مد ددعزو و یوادزد قاح 1 ردش ای یساضق
 | دزوا اقنحای لشاط .پراص رب هدنجمآ یرلغاد هینام دیعب لیم ... ندایرد بل یسهعلق

 ۱ ار اد ردنتم یاس یدادشر ا ام ه عند هلق و ینالوط ندعف ص لکش یی هلاوح

 ۳ هدنفرط ر الصا ہلا قالوا لاثم اغءاج یبمبرا بثاج عردمدآ یللا كيب یعرچ ادام
 3 ردراو دانبرک راک نا .نشرا شپ اما ردراو د تاق نیلا مر ردقو قدنخ

hsا2 كرد یدق هرانم نوا یاج لاعث و ردراجاربا نیتم ددع ییا نوا هل رادام  

 ههعلق وب لصالا ردقو یراود هعلق كفرط لوا هللا قالوا موروجوا راو لفسا
 ` هنودرا : 4 [۲ ۱ ر : ا س 1

 ا ها که ےس



 یمهعلق وقینایآ

 ناسل هدنفصو ؟رولوا میظ ظطع رازاب بولوا عج مدآ كم قرق هزک رب ه داب هدرهش و

 و هرجا رلعاب هتفرط لاش تعاسر ندرهش و بر

 وابا ةمنق شیاتس

 هرتسنم شعا مظع رهش بیرعو بیر هدعدق نامز ردشع | مد یزاغ حتفلاوا 7

 رطب هدر یراراودورد هلج بولوا هدنرانک یربا مظع رهن نیا نایرج هدنسار ۲
 ([۱] هچ رز رطصنم لزنم) بوده دنکتا یراغاد هینام هنب هبهلبق باج هدتعاس ۶ ندنآ

 راو یرامالغ بوج هم غم و یرلسایا یرادقم زو ۳۳ هناخ نامهم بیر را

 ندنا ردلوذبم یرلتمعن [۷] هرلناتمو ریپ یادک و یاب بودا تمدخ E دنا

 فوخ هجنراکنا یراعاد هینام [۳] تعاس ٤ هلبا راثکی زاهش حالسر ددعیللا ب

 نا [6] نووحروق هیرق ۳ [£] زوتهروع هبرق بودا روع یر اا ر

 عردرارب قلشاط هللانذاعلا رءدک هتفرط هلق یرلا رقو الز * هبرق ندا ,gy و

 هدتعاس ىح درود تۈك یراهرد فوح یرار وصل تباع یدرزامالوب ج ی زیرا

 [YJ] هم .ودراب هماق مالساراد ی هام خاک دودح فاصو ۱

 هرتس نم ردشلرو هلا ناما اما ردحتف یزاغ ا یخد و هدنح را ..

 ادختک نکل ردقحارق ددع ۰ ی راهحات ردقحاض هخایللازو و ا یعاج

 ردراو یار ددع ترود نوا زو و یرادزد اما ردقو یراژ اغ یوو رز رس

 اا مر زا روزا شا ناب یلهلاوح رب هدنکنا یتاد هام یس 3

 هعلق هدنرابناج لوا هللا قالوا لاثم یسرد اغ یاح لاش و هلق ۳ ا

 یسوبق وج وکر ب هدنفرطبرغ قاجارولوا گاج یسءیهز هسقاب ینشامدا ردقوب ۷ 1

 یرامظع هلق یوق و نیت تیاغ هل اقالوا یلهلاوح یرافرط وق و ررک هاجوکتآ ر

 رمسلوح ههه بولوادرزوا یر یر راو e كحوحو ددع ... هل هدهعاق وب رو

 هل و رارک هلیجوک هلکو ب رلکشا ردکت و قیض نانحمه یراقاقوص ردراراد تجار

 یرلعابو یراوم تایح بآ هدنراغاد هربشط ردرلتوم رظا ههلق تاجو لتهرک یرا

 تعاس ۳ : دل [۳) 1

 ىق وو نو وت

 1 2 انن ooo پد

 ا ت ت ب جز تم ت ا ت ل ات ایم بس ت س کن ی ھا ھات س ۳2 تا تا ت حین سوار تاک م سس س س

ee ا سن ۵ DOSS SET 

 e هراتاغو ناوجو ریو ادک و یاب : دل [۲] چ زر : س٤ ب ۱ ۲
 ودرب :-ط < ۰ س٤ ل [۷] هو س [1] نووجروف : ب ۱ه] رولاروغ : 8
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 یمهمانتحایس .یلج ایلوا
 س میسسم سس سس

 او ا١ یارنس كي وقاو ییارس اشاپ ندنرنادناخ هلجو یدتبا انب یدنفا ایرکز

 ۱ 3 ۱ راو یراناکد ددع زو هلم و ردرانادناخ رومعم یارس he و ینارس
 x ندا نایرج ندهرد ی هدندرآ هعلقو ردن  یسوشراح ۲ ] راحکیاو

 ۱ روع ندنتل آ عنصم مسج زا رب هدنجراخ رم بودا نایرج ندنکو ا كشوراو و

 روا ندا توا طولخ [۳] هربا مظعرهن ندا نایرج ندنجما یسارح وقیهآ بودا

 ۱ 1 را رهشو رولوابصنم هزک د 3 هد رق یراهعلق اووا صابو هینودراب هدسرق یسارح

 . یناتسلک لک و هحاب و غاب ددع كي چ وا هلمج و ردراو یرانامرکد وص ددع شم هل

 ۱ . .دنفرط برع كاهعاق یرلعاب ميج ردقوح تياغ یروکناو یربحشاو یجتروطو نولو
 ۳ ناتسلک لک یر نه کر درج یلوص ناور ا هج یرلا رو رلعاب ایارس راعاد نالوا

 لمس یساوه هدزوم مایا اما ردرانانج غاب ی الثم نا وضر هضور و ناتسناحشر و لبس و

 دع كم هح بولوا فطا و طذل تیاغ یرلوص اما ردفطل تبا یف کت ردلش

 و رول نویع ندانایرج هرجا راناتسو كبشمیهو ناوارف یرانویع
 ۲ ترمش و یلزوک یلازغویلارم ینتب رک ا و یناملغ رک | کردروپشم تیاغ یسهوبحم و
 ۱ کا ندنناحودم رول وا یرلهوح و بوح رظنم كلمو رکسیرب یلزو رونمو یزوس

 ۴ میج ردحودم یرحا هاسو یویشک | هایسو کوک ابو ما ]٤[ بوش رو یمشیراو

 ۱ حیصف بولوا هل رلهرفک مور یرلارشو عمو طالتخا زورو بش ارز رداشموروا یتلح

 9 (مور ناسا تاعبرع لصف رد ) ردراو یرااملسم ردبا ملکت یناسل مور
 ۲۷1 هشزا " تروگم ةا [51] هتسیالقوعام [ ۵] هتسپالق

 اقاروق هروام ]٩[ زکت هرب ینع ءانکوک ل یلد . ۸1و

 وسایو هتک انالم وساغونانکه روام[ ١ ۰ ]وسارتفدهک
 [ ۱۳[ ومیقنامامدهلقنالا( ۱ ۲ :هبدرعسا [۱۱] اون یک وا

 ۱ هعرا :ك 1 کاو ۱ ۱ E E ۳ كوقاو :س ب1
 ۷ ۶ : بی [۸) هتراا : ط(۷] هتسبالق : كل [1] هتسالق :. [ ۵ ه] پوقنرپ :س « پ ]۴٤

 ۱ وام: طا ۱۳ ] 9 ا هدر اش [۱۳] وب: [۱۱)وسا :ك 19۰1 کیا 1

  هعور یددازوش E ۱ یسهلک ( تاعبح ) یهداروش كەلۇم -- ترذعم ضرع
 3 طقف ردمظن رب شازاب هرزوا یزو هجور هدلاحیه هکك عد ؛ ردیکر وت ایو قرش عون رب رلهرابع
 : ملي ینسب زایه « یلیدهن كن هور هسیا زجاعدبع ؛ یدشلزاب یک هلماع .هدهدنشب كن هخسن شب

 1 فس تم طقف مدتبا ضرعیهحرایوش هناذرب مکیدتبانظ نسح هنکی داس یا یهمور نوحکنوا

 رکن «مدهروک موزا هکمرتسوک هنیرلهقشاب قترآ هحنیمهدیا لحوا ؛یدمهددا لح هدمرتم تاذوا

 . .مدزاب هحملواو مدریولکش رب ًانیمضت اکو هیلعءانب ؛یدلوایضار ملکوک هدب ه.زاب یک رن رار
 "(ع) ردو نلک ندلا ؛ رضخ یدآ كماباب هسدمهدیا العا هن هسدلس هديا تباصا قجزآ رک

۲ ۳۵ 



 یس ەعلق هرس ص

 ردرارک باپ هار اش راروک دمو مار و ا ۱
 ید تاق ردا تاق ددع در كيب یرفاک ی ءاس رک راک نادابآ و Yê هام هرجا هعلق وب ۴

 هنسو یراهاخ ردق زو یا اما ردراوا ام ناهج رسلوح شعلوا اس هرزوا ید ۱

 هرزوایر یر, یرلوا عیب و راردهدع ارامع نراهاخهح الح بولوا قارحا هبراب بضع
 هدهعلقو و ردرلیلاع توس رظات هنسارجت وقح ها هدلامش .فرطو هق ریش یناخ هاج بولوا |

 دم ناطلس یماج هبحتف الوا ردارح ددع یدب هل (ناماسم یاهعهآوج ددع رد )

 هسردم ددعر و ردنانمؤم یاه دجاسم ادعام یعماج [۲] لارو یعماح وشراحو را
 ,قیرط ربپ هاقناخ ددع رو ردرادیشر بیج هشوک رکج بكم دع کناو رد رک

 رو ردرلمیانس لها نیک اکد ددع زو یاو رد رلحرفم تحار ماه ددع رو ردنابوذحم
 هسنک ددع یدیو ردرارفاسم یارس نابراک ناخ ددعر هلجو ردراراجم بابرا ناخ ددع

 هعلقو ( تاسع یاغرعرد.) ردعتصم یر دوقیایا | نده رد المهم رفک رطصنمو

 .دشتمام رک "دا هدر د ددع زوقط اک مقرر ی یرلتالحم مورو یدوم ہرا

 ارش هل هدزوم هام رلآ مدا رکی یزبره کراو [۳] ا فک و زلاواتم
 راردیا ترشعو شعو برط بودا تحارتسا هدرلا راغموب یرلنرا تابارخو ی

 نراهدایو نراوصیراقلخ مش هلخ هر راماروطوا ی رو امد هدر وحابمایا هدرازاغوب

 باغ ر زالرود ندقووص هدزوم هام راردووص هدزلارافم بادرسو نرابا شوک

 رولواعماحنریشر, رونلواانس زونهیماج یلجدروق هرشط ندهعلقو و ردرلهرافمهاک اشا

 .( روخهسم شوراو شیاتس ) بودک مدآ كس کیا ه هلق بناح یفشا شوفو ندهعلقوب و 1

 .عساو یلهجاب و غاب یلوئروا تمهرک اپارس یناقوف و یناتح ددع زویشب هدازف زود

 ر نوا هلو رد رایدوم تعامج ش هلم و رد رلتالحم ناملسم ددع نوا هلحو ردرلوا ۱

 .ترود هلو ردعماج فلکم تیاغ یر ردارح ددع تلا هلج و ردیرهرفک مور |

 دجحما نایص بتکم ددع يا هلج و ردرلهتخوس هسردم ددعر هلو ردرلدجاسم ۱

 ۔یر ردراو یهاکزاع یالصم ددع کیا هلح و رداشیورد هک ددع کیا هل و ودا

 .ترود هلحو راو حام کاک لس ددعر هلمجو ردهدن ونج یر ردهدنلامش كب

 .یسضاق هرتسسم زونه کراو یبرفاسم یارس نابراک ددعر هلو راو یناراحت ناخ د :

SS ۱۱1نامت :ك ؛س ۲۳1 لاز 3 ۱۲] یر هک  
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 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ,Er وق و و ردهدر يار اما ردح وتقم ه عوق یهدننق هرشطو رد رظاب

 hs هدک دیا لکا هدجس لندلد نورد مر نیا حتف هعلق راو ( ناخ در جافماقم )

 ۲ تجر ناراب ردقحاق [۱] وعج لر الاح هدر ییدلک هءدجس ی هدادق اراخ كنس

 f 3 یا هل توداشو ندتجر رطم لوا رام دا ا نالوا موو Easy هدق دل وا مور

 ۱ اخ یرادزد هعلق هدنجما یسهلق نرابات كرلهعلق 2 ۱ تاق چوا روک ذم و و رارولب

 روکذمو لصاما ردقو یش یربع راو [۲] یجتنراصوصو یرارابنا لالغو یسهناخهبجو
 | ردراالا ةناخام ناهح روتسم هلتمهرک ددع سکس هاج هرجا راصح تاق چوا نالوا
 ۳ ارق ع ردهاکدعم رسهرانم ۳ یماح ناخ د ناطلس هدراصح يا

  ادخ هش ینشا مدا ندملقو ردمدا زوم رک لماک هرژوا رلثدن یعرح"رادام راد

 ورد tal کو اکی 656ا تش ون اب زولوا اا یلدا هژ نوح
 ۰ قآ ترضح خیش ماقم ) رولهربخ [۳] یرلمدیم سکر یمشح كن هدا رظن هنسالعا

  .تنسیماب یزوک كززع هرزوا اق کودنا تدابع هرشط ندنسوق هعلقوب ( نیدلا سش
 ۱ ِ رهدشم هل ا ر بودا 2 هشاط یر یرلزد كرامو [<] کیدا كلد كد یناراخ

 : 3 ندماقمو هملعهللاةجحر رل ر دید | یشای و ا رتمشقآ ینسهعاق هرس نع ن وحیکنا

 زدلیو یسلامث و یسق رشالرلهعلق ۾ اروک ذم (راوتساراصح یشآترا فاش ر یا

 . هللابذومن یرافرط بونجو هلبقاما ردمیظع هعلقر شعا هطاحانرافرط یسیغو یراکزور

  یرلراوند هملق هدنرافرطلوا هلیغلوا راایق جالوق زو موروجوا یلاثم لفسا كردوایعهاچ
 ۰ لماکیمرح رادام اراد بولوا سمت لکش [۵] هلقو ردلکد هدمزالو ردقو یرلجاراو

 ۳ اراح كنسنلای هلج ردقو قدنخ الصا هدنفرط رو [*] ردمدا یعرکی كيب زوقط

 ۳ کودیسوق هاکزامن كجوک یر راو یرلوق ددع زکس هلج ېکردشملوا انب هرزوا رلاق
 ۲ یرو ردفوشکم هرغ فرط یخدو کردیسوبق وسراج یرو ردرظان هغ بناج
 ۳ لامش کردیسوبق یماج اغا [۸] تروق یرو ردرطان هقرش تمس کردیسوق [۷] كا
 ۱ نرانو هرچا ربشاما ردرظان ههلق بناج یسوبقوشراج یفشا یخدیر و ردحوتفمهنفرط

 1 .o .یراهدید ننکرت 2. : | ۳] یراجراص :2 < س [۲] ۳ 3

 |: ك « س ]٩[ هعلقوب : ك [۵] (م) ردیللوا ( شا ) يبسانم [4] یراهدم سکر مشچ
 ا [ ردشملیقارب قیچآ یرب كنەلكوب هدنسهخسن ك] لار : س 1 رد: دا همرک كيب زوقط

 1 دروق : ب ۸1
I TEV in 



 و یا نت

 هرس ص هما فاصوا ی 1 روخهبسم تار تاحوتفرد

 هداصا باقلا رلیزاپ روخهسم تبالو هدساقاح رتفد اما رارازای هرتسسم ا 9

 نا معجر كالم ندارد املس ترضح نانو ناخروم لوه یساب ادا رایزای هرتسنم ءاولل

 با كنبرپش هرتسزمو بودا ان نرش هنتا نابنانو سوقلیف كلم هدعب رد ناهلس
 نعالوارامت.هلرشام رزوروخ هستسد یدنارامع ودار ید بود اظ 8
 هد الناسل راد ۰ i رفناسلرار دروخهسم هب هرس نع رهېش نشا هد رلش را ون مو

 ناخ دم ناطلس حتفلاوبا تاذلاپ هدنحشرات ... هنس هعلق و مدق رهشو راربد تو

 هرزوا نوناق ردیتح یب قاحنس هرتسنم الاح یا یتح یلارق ینرف كيده و ردیحتف
 چ یالا ردددع ۱ یراعو ردددع ۱ یماعزورد ها ۲۱۹۰۰۰ یصاخ تانساشاب

 بولوارکسع كيب واهل هلبراولهج هرزوا نوناق هدرفس نح بولوا ی یرچو

 رفس هدایرد هلا هعردق هراب چ وا تک قاحنس هلا اشاب نادوق نالوا یر زو تلا

 یعرش ؟ احرولوا لصاح لام هسک زوطوا تلادع هجورب ندقاحتسو هنساولریم رر ۱

 هک یونس هیضاق ردارق ددع ... یسهحا رداضق فی رش هس هب اب ها زویچوا ۱

 قولخر شعا نونف لکت گردب رات :رضح یدنفا یدح یعالسالا خیشو رولوا لصاح

 ءایسو یان ربش ینشاو یفارشالا بیقنو ردیلح بانج یلاع ةورلا ربثکو عبط بحاضو |

 ددع ترود ي رکبو یرادزد هعلقو یراک ناعاو یرادرس یرحیکیو یر ادختک 1

 یساغا رامعمو یرادجابو ینیما جارخو ینا لو سوکو یساغا بستم و یراصح مدح

 یسشاب تعامج هرایدوہو [۲] یورورو هرزوا یرلهرفک مور . و ینا کک رهشو

 هلق لاکشا درک ادرک لصفرد ) ردرهش طوضم ارز ردراو یرازولوصتوق هرلکنر فو

 هدننماد یراغاد هینام الاب هعلقو هرزوا یغودلوا یروظنم دلربقح رتک دعو ( هرتسزنح

 ر یدادش ی دا جوا هرزوا اف ضا ناب یروس ر لصتم هنعاد زا

 4 هل رلهعلق ینشآ راو یسهعلق چا ر  یمهداب لکش مدقراکر و نتمدسو نصح نصح

 یسوبق رب ردراو یراوق ددع چوا هلجو ردهعلق2 | انعر راوتسا راصح هلود تاق ۱

 هاج هلق وق هنرواو ردّسوق راصح نران [۳] ندا هملق ےب اتو ریلبجا هفرشتمس

 : هدنجما هعلق | ایوک : ك [۳ | یرووترو : : 1# ] رد رنک تایم ۲ 3

 هدنجا هعلق چ ا او : د سس و
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 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ۱ ۰۲ 1 ورا را ۳۱ رک مهر ترا قوت دایر
 E | رکنفو هڪ بوق راشتا رابجهلعو نالواهدهلف و هسرولوا تک رح رب ندنرارفاک
 ات وابو لوا عم رامدا زادنا كنفوت كيە ند رلارقهعلرا بنا وج ل )الا یفرلر دی اربخ هفارطا

 _ هرحاراق ىسقموىلەدوىلەردر (كيناقنول شورا ولاکشا نو را ر دب | هظفاحم نسهبصق

 3 یر یرادقم ددع زو شب هل هدرار موروحوا لاثم یراهجرد مهج لشوم و ىلشنا

 1 ردرراد قجاراد [۲] یسلوح یلتمهرک ابارسو یاس رک راک تاقردنا تاق هرزوا یرب

 ۰ ددع ر هل و ردرارومعم "هل شب یسهلج [۳] ردرانامروا بولوا قوج یرلجاغا اما
 ۲ یرلوص هدرلواره نکل ردقوب ناشن ندناتسرامع یریغ ردناکد ددع یدب هل و ردسماج
  یرنک | كنقلخ ارز ردراو یرلهسنک ددع ر نوا هلمجو ردقوح تیاغ یرانامرکد و
 1 مدا ی [۵] هصن رو ]٤[ ردرانایرخا هعود ندرلنا هدنا رلناملسم ردرلهرفک
 ۰ هفیطل تیا یساوه و با اما ردرلرب بعص تیاغ ارز ردرازجاع کما بوقبج رابه

1 
 ۱ هلج اما رارلسب كپبا هج بولوا ]٩[ یراهستارک و یرازق مور هوبحم ندنغودلوا ۱

 ۲ یغاحنس هرتسنم یساداووو یقاحتا بودما رارف هراعاط ندن وعاط یرلهرفک و یناملسم

 | ر, راشعا رازف یسادعام شاق وا دره هل رامدا ردق زو رد ندنفرط کب
 ا رطاو فوخم لوا هحنککقا یراغاد تنام نامت هلق هن بوک ٌةبصقو ردیتبابن یسیضاق
 ۰ [۸] ىزورولا ُيرق و [۷] نایروغآ ُهيرق و هستکوق برق و شاوایا ٌهیرق بوک یرارب
  رومعم [۵] یلوا زو ترود چوا هلج هدنکتا یرلغاد زاهش كنینام هلج رلارق وب

Et۱3 مدتعاس ع ندا روس و ا هل توو ییهحاب لعاب  

 اک

 نع « یرسک كواو یسهلک ( هلغو ) ] بویاکب هلغو بولاق مدآ رفن شب : هل « س 7
 هنا یرغود رکا ] رلغو بولاق مدآ نفی بد (م) رده هکر ح هان وکس كن 4 حع«

 3 ردقلن امروا :ك [۳] زسیلوح : 2 ءس « ب [۲] [ (م) روزکب هعراض«:ندنردصم (كمهاغو )

 . ردرلنایرخا هع ود ندرلن ۲ هدیرلناملسم : : س .ردرلنایرخا هعود ندرلنا هدرلنلوا ناملسء : ك ]٤[

 16م) رد هکرح هلینوکس كنهامههءار «یربسک كنهمجعم ءاخ «یدم تكنمزمه یسهلک (نایرخ1) 1

 [(م)ردشلزاب هرزواالما کسا هکردیللوا (هیطب رو) .یسورغود كنهلک یهدنتء] هبهطبرو :ك [ ه]

 ۱ یزورولآ : دل [1نایروغا :پ 1۷1 یرلتروع مان اصتارک :س .یرنتروعمان هصتارک. :ك []
 13 A E زو ردرود رچوا هاج :ك ]٩[
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rgیسهعلق  

aیرلءرفک مور هدنجنآ [۱] ردمولعم 8 1 |قاحنا شع هعلق تاق وا ناتمتیاغ  

 هس هاپ هلا یللا زو رولوا رام هدایز ید رهش هسلوا رمعت هعلق رارولوا EE أ

 [۲] یضاق بیع ر الا ردقو یاعاویراق ا یرع ردرارف ددع .. یه 1

 ردرامساو هناخ لتسمرکو للکش ناروددع زوحوا یاتسنرامغ تاتساق 9

 هحیک راک هخ توروطوا هرزوا فوخ زورو بش ندنفوخ یرارافک هینام یسلاها 3

 راو ییماج یلو دیزاب ناطلس ددعر هل رارطی [۳] هدرلکو بودک هرلاووا ینشا هللا ِ

 یاخر هلجو یشکم ر هلو راو یسهکتر هو هسردم ر هلو ردامزو ندهسنک 3

 هه ردقو یرلترامع یربع راو یمامح كجوحوک رب هلج و یناکد ددع زکس هلو - ۱

 هم امردقو یرلهحفاو یاب ردرلحاتح هود ؟ردراو یرلویق وص تایحبآ ددع زویکیا 1

 یخد ردقوب یرلعاب بولوا دیدش یساتش ندنعودلوارب عفت رع تیاغ هللا قالوا هدنکتا 1 ۱

 .. هرس سدق یدنفادجم شابهرق € زادیول هاکترایز) ۰ رد ؤط زو هارخ یرش ِ 0

 موروحوابراص یقلشاط ]٥[ هدتعاس ۲ ... هلکتا هینامهنفرطهلنق [ع] ندرادنولوتهدم "

 بودک ها را

 كن ات ول ةماق فاصوا

 رلرد كيناقنول هلیغالوا یسانب [4] كلاض رب مان كيناقنول ندنراهرفک مور یسنا
 هدعب رار د هش نالوا نوزوا هقول هدکنرف ناسل ردکعد ... كيناقنوا هدمور نا

 فرز خادا روصنم ناطلس نالوا یهاشداپ هق رفاو سولودنا هدنخشرات ... هنس هملق و |
 بودا حتف ییناقو هعلقو مک زا حتف نسهر زج هروم و هدعب بودا حتف ین 3

 . هنس هدعب شلاق تمالع هلق ر هدنشاب اق قاحا نما رادهنخر نسهعلق احشاح 3

 یراهرفکلرهش او هدکدنحتف نسهملقهرتسسم نادم ناطلس حتفلاونا تالاب هدنخشرا

 اما ردلکد نک اس مدا رب هدملق الاعاما راردبا ملست هحتفلاونا نراحاتفم كندلق روم نع

 مش ینشا اما ردرظان ةقرشم یزو بولوا هدنکتا یرلغاد زاهش كتتالو هبامهلقو

 ندفوخ یرارفاک هینام تب ریمعت هل ,رالام ودتک نرارر رادهنخر یضعب کن هعلق قلخ

 هک ره یاس ردقوب یرارب رام یربعو یراوا اما راردا نصحت بورک هرللحم یضیب

EL ۱1 ۱ك [۳1 یگان  NSب  RSمو نوزاد  

 كن ابزدب نار مات : دل ۱11. هدتحاس دا

 دن ۳۳ 3



 یسههانتحایس یلج ایلوا

 ۱ رايدر هرانم زرط وب راو یسهرانم كچوک هفحتر كعماج وب راردبا تماما بولوا سان

 ۳۶ تشک رد ) [1] ردتیزم مماجرب یلوئروآ تمهرک ارس یحوطسو ردقو هدنعماج
 دوراور لمالام یسهرا هعلق هللا اق نالوا هلاوح ههعلق روک ذم روو وزاد

  ؟ردراهناخ رظان هیلنق تاقردنا تاق هرزوایربرب یلانب رکراکددعزو زکسهلج ؟ردرومعم
  ردررقم یرلجنراعوص هدرلواره ندنعودلوا زا یرلوص اما ردشملوا اس هرزوارلاق هلم

 3 هرمشط یدجم ناخدزتاب هدهءاق ج | ردا رحم ددع ترود هل ردنار و الاح یاجو یناخ

 ١ هرانم رک راک هدنس رق مک یدحیسم ... [۲] هدنسهلف هلاوح ییماح ناخد. زاب هدهعلق

 اب کم ددعر هام و ناکتخوس ٌهسردمر هل راو ییماح ... یلونروا ا اسو

 ا رېش و هدنسهرا راباکد ددی رک کی ها و ناشید ناشیورد ةت ددعر هله و نادص

 ۳  ددعر را د اع نزاو وک نم وہ راو یار درس ایا هدن راغاب

 1 رب یراتخردو رسهدنبناج هلبقیفشا كرهش یسامن ربع هاکزاع و راو یساز همشح
 3 زوک یا e ینشا لو شوپ و ۰... ردجاتحم همصو و فیرعل عدس یالصمر

 هەق هنفرط هلبق وک اا غاب رومعم یرادقم زو بودا روبع هرزوا ...رم یینصم ةرطنق
 ۱ هرجا ارج ند ردسوک مور و ناملسم رومعم (اغا رفعج هبرق ) بوک تعاس ۽

 1 بوع لرد ریس یرلکلتفج نادابا و رلارق رومعم

 رادیو هملو مور ات ىع راداوه كاكاخ فاصوارد

 ول اعا ماب لاض لایق رب مان 0۳) هک اردنوا ندنراارق مور یسیاب اد
 لف ءزتسسم ىزا حتفلاونا هدنخرات ۸٩٩ هنس هدعب یدرکه نیلا ییدنو یناقودن
 ۲ الت ۱ راکپات راد رافک هنب هدعل ردشلوا حتف بورو هللا هرو یخد و میت وتا حتف

 ۱ اب ید یو بودا حتف یورقو نوتم یلو دیزاب ناطلس [4] هد ... هنس بودیا
 رام هدلاح کیدمش اما ردناکیار یرلرب احلاح بودما مدہم نسهعلق بودا حتف ناخ

 ا و بواوا یرلغاد یرفاک هام هل یبهنک | اراز ردیرب هلق ینمزال بح هملوا
 دید E هعلق ر یلاووب نهاش هرزوا اق ناب ر هدب نغا [6] یزاغرو هسام یتیم ز

 جرس لپس هدّتسلا یراق هعلق بولوا ینلاداو و یاش هروم یرېش الح

 1 د۹5 ك [4] :کاردنول تب EE ك تس ےک ی م می 3
 3 یزاغو : ط «كل « س ب
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 یمارح زوقال و

 یسهحار كناخدو ردقوح یوو نیدناع واو ردقا یسهب وو بوح و ردقو یماحو |

 بو تعاس ۽ هنفرط قرمشم بوقلاق ندهصق و ردس ا

 [۱] زوقال یار

 یرلهملق هجا و ددع رر هدنرلشاب غاد ره بواوا رادنلبرس ءوک یسهعبرا بناج

 ردداو كحوک رب یسارګ زوقال و هحرک ردقو یرلتارفنو رادزد یخد هدنسید راو

 راد ولو بوک یا ردرازهلالر رادلوصحمو نیو رومعم هلا رلکدتفح و رلارق هڪ اما

 راقجارخ هشاح زدلب تعاس ۽ بوک سد يآ اک ندرد رلوردو راق ات شاط نالي ۱

 هدتعاس ٩ هل كرهدا اشاع ورس نرلکلتفح و نرلارق یساضق [۲۱) راد رک رونتم و ۱

 [؛| اشرف قتع همق ین [۳] اهر تالو حتف ر

 ردکسومیلطب موریانس ینامز ایرکز ت رضحانسهنهک ٌهعلقوب نانو 2م راو ني روم لوق 3
 هح رەنا كيدو هدعب ردیسانسما سومیلطب ر ماناسرقهرجمایماووا شاطیعی انور

 حتف یرلهعبرا بناج ؟رایدروک یرلهرفک هعلق و هدنشرا ۸٩٩ هنس. هدعل بوک ها ]

 [] ملسم و ماس بودیا ملست هاخ دیزیاب ناطلس نراحاتفم كنهلق یخد رانوب یدلوا
 یر ادختک ردقلاداووو [4] هدننا رن یغاحنتس هرتسنع الاح رایدلاق هدعلق بولوا

 هلیس هاب ها نسکسزوب یراراک نابعا یرلتارف یلرامت ددع ترودنوا یراذزد یرادرس ۱

 رسج كوي زوکر بودیک هوراقو .. . رہ یسهعلق راو یسارق هبحا ددع .. . ناشف 1

 شوق موآ یون لی نوک ند کک رتخ هحلز و لوح رک رو یک هدننکیاكمظع

 لکش هرزوا اق یروسر یک [۷] یسامغی والپ رار هجوا هرزوا اق براص وراقوب " |

  ردمشم هلمدآ هرزواراندب اما ردمدآ زو ترود لماکی مرج کردکج > «ءلق جو تب 1

 تارق وایو یرادزد ردراویسهناخددع شهدنجما و ردهماق چ | یتجنا ناه وہ نکل "

 یدحسمر و راو یسوقر رظان هقرشم و ردرازجاع هکمغا بوقیح رابره مدا کرد ا
 هدعاق نارو ینشا راو یرابوط یهاش یرادقم تیافک و یسهناخهبج و یجنراص وص

 یادتقمهسرار رن هدسخ تاقوا قلخردقو یرلمادخ ویماما اماراو یعماج یلودب زر اناطلس

 مساندنبابلیعفت [۰] انیئرق :ك «س ب [6] اننهرثی:ب [۴] رادنول: (۲) زوقالا :ب[۱]
 (م) یدیللزای هدنلکش ( یسهمغی ) [۷) هدنتلایا : ك [1] (م) ردهلتسهفص ل

 EEA نه وا رپ

 a یسهمانتحایس يلح ال وا



 یسهمانتحایس ېلچ ایلوا

 و ۰... ردک نوک انوک رار الر كيب هح ندرپش و هناتسکنرف یتح زالوا

 درس RNN هدر تعاس۷ هدنسالعا ورد اب كل رل الاب وک ی بئاح

 ر بونود ههورک هنن ندا رونلوا ر رح یفاصوا هدعب اما یدیا نایاع یمهعلق مان

 بوک هدتعاس ٤ یتسارحم یوک [۲] یسهس نکو دک هنفرط

 [۳|هسوردناهنهک ملف یع هس ور هوک شیاتع ورش

 :.هسوردنا هدمورناسل ودیسانب مانسلارقرب مات [ع] هسووهودناندنرالارق مورادتا
 دنن "را ٩۰٩ هنسهدعل یدتا رام هدایزیخد بورک هنیلاكد و یاقودن و دعب 9

 رایدنا حتف فقوت الب بوک ود یخد ینو نکر کو د نسهعلق نوتم یو ناخ دیزاب
 ۶۱ ىلا زو و ردقلاداوو ام اتم دم زدن دیش توا رویم

 قوب یراتارف و یوادزدو یرادرشو یسادختک زدارق ...یسهحا ردیاهک ات یاضق

 هدنفرط یراکزور یطابو زدلی هرجا راعاد دیعب تعاس ... ندنورق یأیرد بل یسهلق

 ۱ 1 اصح نورد ردواو یموق رو ردات شاط رب میر لکش هرزوا راب یقاریوط رب

 زاو یرلکجانعر تویب انب رک راک یناتح اینک ا یلوتووا تمءهرک ددع شب یعرکی هلج
 | یارفاو ندنفیدالواقدتخ الصا هدنفا رطاهعلقو و راوییماح لود ز ابناطلس ددعر هلو

 |قالوا مدهم اجماج كنەعلق بوبلوا نیما ندنرافک هام تبالوناعا ندلجا یغدالوایغد

 ۱ ۳ ۰ E رف بولا قلناهکن یراودنک بودیا ممرتو ربمعت هل رللام 7 نرلر

 یراهاخ ددعزو هلمج هدنیمز هحشوه شار ( شوراو لاکشا مهقترد ) رارلکب یهاش

 ۱ وسهرفک مور یزنکا نکل ردرلانعر تو عساو یلهجابو غابو یلتمهرک ایارس بولوا

 ۱ 1 :خسش شوا یو ندهسنک زونههلج ردراو یرصتخ ناکد ددعیمرکی هل ردب راوا
 3 هم رش تیا و نده روس هناخاتسک ریقحوب رویدیا انب ایز عماجرت اننونیدتفا

 ۳ ۰ د [6] ۱۰۷۷ هتس «مارطادحسلارا طش كهحو لوف » « فیرشصا تو » قدلو
 اص مماح ؟ردناشیورد ۀیکت ددع رب هام و د نسخ ها >ح و ناہقف هسردم ر

 EL ردقوچ تاغ ی رلعا.افا ودزا یوص كناسز طیروب نکل ودیسانن یدنفا از نع

 تب هد ك [۲] م . هطربط : ب . هطتارظ : س . هطئرص : ك [+]
 [ - ورد : دل [4] هسورودنا : پب [۳] یثو هب : ب . ردزسهطق طقف هلبو هدیسهخسن س

 (م) ردازس هام را تاج الوا عراب [ه]

 تب ۷ ۱ تا



 یسهعلق هینامهلق

 یسوق صد ر رظا هقرش تمس و او ط 7 نازار 1 یهاش و هنروسولق دد ۱
 اق قالا ان ون یخد ون ( هعلق كوي لاکشا ) هدنسهرمشط كن هعلق جا روکذ م وب وا

 تارفییتمهرک ددع زوطوا هدنجما ؟رداسز ٌهعلق یلاع یانب ریکر اکر یالوط لکش هرز

 ر هلا قالوا اق نإ ۱ باح راو یسوبق صد رب رظا هرع و یراو 1

 رد ) ردقوح یرلکیلد لاغزام و یراجارا هدراراود اما ردقو قدنخ الصا هدنف 1

 زوب زکس هلج هدنسب غ بناج كن هملق هنن طابر وب ( شوراو ةرقط یانب فو
 [۲] یلهضورو یلغاب یلوئروا تمهرک ابارسو یلراو د شاطو ر رک یناقوفو یناتح د ۱

 نوزوا ر شلوا عقاو یالوط هرغ ندقرش و ردشوراو نزع یناتسو كبشم ٍ ۲

 یاخاکی الاکیالا و هششاو ِ هام رد رلهجماکد خرد روا az هرجا قاقوص رص را 8

 همکح ینشا قاجنا ردقو یراماح و یراناخ اما ردناوارف راعاتم مان [۳] یارادو

 راوی وب عماح لوحوک رب مدق راک یلءرانم رک راک رب و یوروا تمهرل ر .دنکو

 ردراو یراهسینک ددع زوقط هلج نوحکنا رد هزا تاق یناملسم ردمور ییلح هلم

 ررح ناولا زالوا قرف ندنمتخ رازج ندر رج نوک انوک ( تاعیانص تاح ودم دو

 راردیا قاشوق هنیرللب و بوراص هتسراشاب یراهلوقم نادنوا رخ لره وا 1
 ندرررح یفاص و [ه] رادیوط شقنم رررح و رولوا ]4 يرلوس هملشا زودزر هایم ٍ

 هنجماشماق موغب ر یز كلکتموک و رولوا یر ذکلموک ق ققر و لایخ ما كج ور

 هس سم ون ات رلکمهرد و کس ید اب ر رارروتک هرالکو و ارزو و هراهاشداپ ب

 كہا هلج ]٩[ یرانارتخد ندراکو رانص ردقوح تیاغ یررح و رولوا یر رح لاخ

 ب كم زوقط ار ز رلردیا ادي رر رح بويل ب یرلزاغج تروق یوا ودیا لصاح

 بولواقوبملق یرات اعرا نم ا . ردتع ود یاھح یرلحاغآ تود ۶ هدنرلغاب ددع 1

 هلا قالوا کتا یعاد هینام یساوه و بآ ارب کک | قوبملق هلج یراک ورا

 رارذپاراکهان اړ رعع بولوا هوم و بو ير و یراناوجمورواو بوخ یسا <

 [۷] هدناجنکو نالک هدنراید متو هداضق یریغرب رررحب نالوا لصاح هدرهش و ارز
1 
 :س + ا ب [۲] (م) اا (نزوراض).دوخاب ( نزرخ) یسورغود 1 1

 ك م) .ردیللوا («ۍرلوشو = یراومپا ) یسورغود] یرلینزوس : ط[٤] یاراد

 اهد هلوا ۲ یرانآرتخد و نز ) هاّیسهوالع واو رب ۱ یرلن ارتخد نزراک و: س [*] یرلتوط

 i (م)ردتک قلوا ( ناجي ) فرع ند ( ناجهال ) [۷] [ (م) رولوا 1
 س م ~~

 .“.ھ

E ATR 

 ۱0۳۳۳ به هم

 سس



 مندنا [1] هینامرهن ندنا نیما رفمج رهن نکر دک هقرش بناج ندهرق ون ندنا رداغا
  ۳۳ ندراغاد یون هی زرا 1 ناراما نوک دم ۲۷ ] اموسمییصا رم نیلا هطلع

 1 اما وب رارولوا ط ولحم مو هتمالق یهدنسام یسهعلق نورف هلا ی الو هسام

 1 > هدتعاس ۲۲" ندقایا هلا رات 1 ]1£ یرالالز

 [ه] هنامهلق ابو علق شانس ءا رد

 زا كعد هینامهلق یسهمست هجو هور ناسل بولوا یساس یگ 2 كیده و

 ۲ ۱۱] هطامهلق هدک ارتاناسل رار دهینامهقو رصق مومذم مورموق الاح ردکع دیمهملقمزوک
 رک ردا حتف هلبا جییلق حتفلاونا هدنخنرات ... هنس [۷] ردنوصم ٌهعلق رب فورعم هلیما

 1 یرهش و هدعب یدرنشعا مدهم امج نراوتسا روس حتفلادعب بوکح رسع

 .هنس نوجا صالخ ندنرافک هینام یرهش بولوا ندنمزاول مزلا یخد هعلق بولوا

 اب اب اشا دم یلروب وک تسد هدنرصع عبار ناخ دم ناطاس اددح هدنخرات

 ۱ E اک اعب یعاجتس مج بولوا رامع اهایدها نیکناک-[۸] تومزا

 وداضق هلیسهاب ها یللا زوب ردبا تموکح هلیمدا رفا زو یماقممماق بولوا یصاخ
 ردقو کا یربعو یرادرس یرحکی و یر اختك ردا ددع :... ییسهنحات و

 ۳ هعلق ندنایرحیکی و یرادحاب و یتیما ر رح نازم ندنفرط ماقع عاق نکل

 | ندنت اهنیزفروک نورق ( یسهعلق نمز لاکشا ) ردراو یراصح مدرع ددع زویجوا و
 ر 5 هدللیا 0 6 ا هدهرق لام هنقرش لاش باح دیعب زام بوط ر

 ب شاط یدادش هعلق یان نعتم کی ر هحعالوط هرغ ندقرش [۱۰] هرزوا اق یروس
 مدآ یللا زود و ردمدا ددع زوبتلا یعرج رادام اراد کردانعر راصح لوخوک رب

 راو یرلوا قیض ییونروا ناغاق و تمهرک ددع یمرکی هلج هدنجما و [۱۷] ردک |
 ۱ رشب نوا هلج و یدا قو یمهرانم ید راو ییماحر كعبار ناک دم .ناطلس هلمجو

e 

Eدارا < كل ]٤[ هطمالق : ا ۱۳ ااا میام ؛ طب نیس  
 ووارا : rc نقد :ك «س [۷ ] هطمالق :ك[1] ابتامالق : 2 [۵] یرلالز
 ردیلنا : س ۲۷۱۱ مرزوا لاف ءاق یروسارب : ك ‹ س « بی [۱۰] هدنکتا": پ [4]

 نت ا را ال



 ىس عاق اتسق 1 2

 لیبس یدلق همسر و سپ همشچ . [۲]۱هس نحشرات یدید یداپب و 1
 ۱۰۹۱۷ هنس [۳] لیس با و تایح بآ ٌهمفج [۲] فاص كاب ا

 ند ورقوو . ... هرسسدق یدنفا دم خيش دنا راعاب ( نورق ه اکترایز ) « 1

 یلهحنابو راغان و زلکلنوشز هلبا.ابود بل هاج زد بو راقف ی کک ها یخو
 هدتعاسر هدر ل

TO یحیی 

 زو و یلهحابو یلغاب ردهصق كوجوکر هرزوا راب عش رب هدیراتک ییامل نورف

 چ وا نش هحابص هحک لوا نوک-ر نمزام راو ویو یب کا روت ا

 بودا تراغ و تم بوروا [6] نس اول [ع] كشفول هلفغلالع یرلهتفرف با

 لها بوراو هرزوا الیواو ریقح شمتک رافک بولآ مانع لام ردق و و ربسا رف زو
 هدو ید ریقح ندنغیداپ رامراب لانمو لام ردقو بولوا هدعزجو عزف دالواو لاعوا

 ار ندنا بوک یادلانو رپ هدند هعلق کسا ندنا هقول ره هدتعاس ر پوتامط#

 [۷] ار رو انا هل رارغص راهنا و كدتا رذک [*] روحجرمندآ بودیاروبع هتل

 رارولوا طول هننزفروک نورق و بولک ندنراهرکب اطاروالقو ندراعاد کهدنسهنک ۱

 هدتعاس ۷ یر ندنورق بودبا روبع هلبا رلتا یرانوبع روک ذم ویو
 4 س

 [۸] یسنرومعم هیرق

 ینوک ناملسم یوروا تف زویحوا 6 هدا رقراید یالوصحم و یهحغبو يعاب

 رو ییماحر رددنفا [۱۱] هدازمحندناود بابرا [۱۰] ییسلابحاص راز واوا

 مظعم مظع ر رد ر لکب ایرد یرلد ال و ها رداغا سیردا ی وح اص ناداخاما راو ۱۲ ياها

 [(م)ردورغودنن.] راو(ا"هش) هدن ر (اهش)هدنسهخسن س ] اشن رات یدیدیداهنو :ك [۱] 1

 سپو همشچ ) یسورغود كعارص+ یجنکیا یکهدظنوش [۳] [ردو ی۔ورغود ] یفاص :ك [۲]
 با روک با یدلوا ) هدیمورغود كعارصم یجندرود . ردیلوا ( لیبس هسر و یدلیق

 (م) ردح را هدعارص۰ یحجواو یجنکیا رویا ٩۷( ه) هجنلیدیا باسح هکردیللوا (لیبسلس
 نراواتا :ك «س [۷] روجیح : دل «س [1] یتسیلاها : ك [5] لتقو : ۳ دنا سا

 هدنم هسرولوا ( هدازفو راید ) ] هدازف رادلوص*و : ك « س «ب ]٩[ یبسن : ك « س ۸1
Eشا بت ۱۲] هداز یی : 3 ۲۱۸۱ لا بش ۰ لا  

 راو یناخ رب و ییماج رب :

a 1 Ni E agا  

 ت ۳۳ ت



 یمهمانحایس لج ایلوا

 رهش ارداب یللاب و یرهش سودروک ( یدلب ضرا ملقا یخد كرهشو ) ردرلبع هایس
 MTT . ردندهیفرع ملقا یجنزکس رک ی

 کد نامل یادخ 4 قوت ردشلدا انس لمت تولوا عقاو هنفرط یراک زور زدلب یناه

 امر هلا شاخ راخ هللا مایا رو یدمش اما شمرلآ نان را اک زو هد رصع ی

 ea بولوا جالوق ییا سند تیا بولوا م غیص بولود هلبا ب

 اک رشالود هنفرط نامل نسهملقنورق اما رلرطی بولوا تخادنا هراس شف

 فیس مدننرو هعلق ارز راهشالود 32۳ ندوص جالوق چ وا هللا یسهلوقاش لیدناقصا
 دوصشرق یبلتزوا یر ندر ,الو ردراوراق [۱ ] دیک ود سو نو دا و

 ممد هدنفرط هلق كب هعاق بوصرک هناهل ردمزال زارنحا تباغ هدا هغلق و یه

 وا هدریکد ورال یرابقت نم ر ردهاشاط هدر نه هراتک ؛بسراووف

 الا دنص راقحوصرفاو هد ورور وشراقهربب یعوداپ راک هسرواوا تجاح وص هکمحاو

 رم زین بولا یوص ندعرالا مد چ وا کیا بوراو هنک وا وص بولوا هرق ندشاب

 ورو ما نرو سورخ ینمی (ولاغواق) ندوص روک ذم اما راردیک بونب هرللادنص هن
 |لوا ردلصتم ههرق ردلکد ادا اما رب ساک یک ادا ندارم یرادقم لمس نیو

 راو هننامل یسهملق نوتم ندننامل نورق ویو راهدبا رذح رانایتسنک ندننروب ولاغواق

 نم شوراو لاکشا قیمت رد ) رلیدک هرزوا یسطب نوک بولوا لیم زکس نوا

 |62 یرب هدنمز عفتصرب هحنراو هیملقو ات ندنرانک ینامل نورق روک ذم ( نورق رهش
 تم رق اباربس بولوا رلیلاع یانب رکراک ددع زویتل هلج کردشوراو تاق تاق هرزوا
 ّ 1 هرج هاو ردرلانعر هناخ یلنینج هقدحو غاب یرارومعم نادناخ روتسم هلا رو

 ۱۶ ] ردنآ رفاک ناملسم تالح [۳] ددع۲ هلجو [۲] ردنامل فرطلوا کرد رظا هتناجزدلب
 ادع رب هججو ردراو [۵] یراهقفن هل ددع ۳ هلو ردیناربخ ... راو ییماجرب هلو

 5 هو ردراو یناوخ دا نایص بتکم ددع کیا هلجو ردراو یملع بلاط ٌهسردم

 اب رک راک ناخ ددع ر هلو ردراو یعام ددعر هاجو ردراو ناشیورد هبکت ددع ۱

 راناتس ناح هناخ لیس هدر یعرکی هل و ردراو یرلیحناکد ددع ۲۰۰ هلو ردراو

 ردح را كیاکهنشت ناشطع هناخ لبس هدنحما وشراح ار ردراو

 ۰ ٩ :د «؛ش [۳] ردینامل نورو نالوا رک ذ یفرط لوا : ك [۲] یدنوکود : 2 [۱]

 (م)ردیللوا ( یرلهعش ) یسورغود [۵] (م) ردیللوا ( ردنارفاک ...) یسورغود [ 1
e — 



 یسهعاق نورق ۳

 نوتزویوص نوم اص وصخ مدمر وک نوتز روخ شوخو فيطلو یراردف یوتز نورف

 یراءابویرلعاد میمج راررتک ایاده ههاشداپ ینوتز هرجا راتسد شلوا شرور 7

 نوتزوردحودم یخد یوم یلطات ویطاک و یجنروطو نوعلو ردشع ود یراتخرد ن ت

 نربشبولوا یرادبا روکنا ناولایرکی بولوا روہشم دوخ یگنایهرتو یعاب مزواو

 یراجاغا یورسو رولوا ییویاص فطل ندننوباص فیرش سدق یواصو رولوا یسریش
 را تحاضع داش ناخ اس راع رہو( ہکنازا ایم و یناهجدوخ د

 بير تلا ىلع ینعی حم ردص هلا یرح هرزوا هسدنهنراتخ رد نما ی ورس ددع كم هئس

 یورس ردلد ین هاگناربس ریظن یی ر عبر یخد و کردشم مرا هاکج رر 1 کد

 غم و روبط كيب هرکز و هڪ بودبا رطعم نغامد كمدا یرلهبط حمار كن راتخز

 هربسم ) و ردهاکتهزن هاک افص یاح رر و افص همدا یرلزح تاوصا كراتاطا ش 1

 رایراوج برع هرق هدوتمو هدرهش کب (تشیرعو تی من “زر رط و و

 قوبج رو هکسف رب رع یرابحاص هلوک اما ردشعود یناهج لیک ا کن
 بوقابهتسراب رع قلخ هلحر دلکد رداق کید هرقەر برع هر هسکو ردلکد رداق هنلاج

 . لصاما ىلج [۱] ناقلحخو یلج ناریبو یلج ور وقو یلج لالبو یلج ربع و یلج
 تمدخ ه هدلح كغيدل | و ادا نشد رداق کل و و زوسرپ یربع ندنظُمل :

 یتمدخ نالوا دوهعم امدقم اما نسنمهدىا فلکت یش ر هدایز ندا هک دا 3

 هرقر بلرتش هجولا سونع یور تشزر هنس كراهلوک برع ینز عم ناه هسکا دا

 تیاکش ود یدعا ادا سهدهعرد تمذخ ىلج مز بور و هک ۱ راو یرلکب ب 2

 ىلج بولک راو یرلشواح هدنتسام دلرانا لرد نسرردنوک ربخ رب ها نسرد

 جا بولوا هدهلوک مرج رکا بودلیوس ییهلوکر ینسرب ردنا ناوید روت ی
 19 كەد كم کیا كم ود 9 تمذخ یادا نوع هسلکد نایرعو

 برع یربع رز هنر هسرولوا تبع ر 1 روعار ی بوروا هننوک ناکس لی

 اما ررو ویق بودا تح بوروا كند نایک سش هسکو د یحاص رد و لوک
 هک اقح رکود هدهنرع كجهدبا كاله هحینک ود تفص زن سم دالج یلوخ مر ی

 بودارلافصو قوذ بو کر !هحابو یرلغاب رابرع عیجو راردبا طبرو طبض ِع

 رلکو لع مادخ ادعام ندن راهلوک كرفضاس هدرایدو راردبا رامع هلیرانالعواو یرات

 ناقلییخ :.ط ؛ قاقاچ : 4« ۰
 ا ۱۳ ۱ ۰۱۷۰۰ دست

 2 7 »۳ نما



 یمهمانتحایس ىلج الوا "

 o را با ةتتارلافرا ن زاما روحا اوج شاب راب وخ اما نازک ۳ 1

 ا وربس ناقاشع نراقوط ضایلاثم روللب فاصبویغس راردلابیک شموک م اخ ضایب
 مادصوما [۲] ندفرطره رانووک رارزک یرلبوبح كرءدنامارخ هلامارحا [۱] كرەدا
 ] ۳ ردهسمور یراناک بولوا هدلادتعا فطلو هدلاحو رسح ردقلوا رونلوا عامسا

 ۱ ؟ دنا عفر نراسف نوک رمعا ندنرلتداعسرمس بودا ملکت نومضمو نوزومو حیصف
 م رولوا رامرا یرلرضاف لقع كقاشع بولوا لاثم را بش یرا نه ثسرللک اک

 ۱ ,es کتا یرللاخم ره بولواراو ودنهلاخ یمشاه لاخ یرللاخ دراناوج

 ۹ ردرلجراخ ندفصو یرلتفارظ راکهویشو یرلتفاطل نسح رکد ]٤[ نح

 1 هرهش نورق هدر اضفددع ترود و رش را ىلا روطوا هدنش الو هروم هر زج

 لاسنارب ادعام ندناهایند یسلاها رهشو مدمروک نرل ه واما ردروہشم ییولطم بوح

 3 هدهاز هدر لها هدنسهسص هبودع هعبار هرزوا یرباق تن راوبتک" رار وک

 E زا ج و راو یرانیاوخ لاح

 ءا ءامسا ) ردراو یراراک نابعا یح رایدلا بیرغ ماع یاباب نایلامیدبو ناسالا يصف ۱

 ةصاقنعو رداہو میحش تیاغ ... [] هددارل یراصو اغا رادزد الوا ( تاوغا راک

 س هدنسهزا kl نورق و هلا تلخ نوتم نکل راو الا یراناکمرک یحاص

 رقخ زود زافک هدنرصع ناخ ناملس ناغ کردلوا یسیدابو ثعاب ردراو ونک

 1 راقک بودا مظع كنج نوتم نایزاغ هدن رکدنا داصكعا التسا هنسهعلق نوتم ادتا

 ۱ 3 ر یک نۋرق هعلق ربخأتالب توراو هورق هملق رام اوو هعلق بودا مزمم

 متزرسو عنشت هلا قلرادنابزو نمط ییل نورق یتاخ نوتم ندن رلکدرو هرفاک ینیصح
 کا هدرایدره هتلا راودبا ضرعتو نمط وند ریجرکج هری هیلنوتم هدیلنورق ندن رلکدتا
 ورینوتیز نورق الوا ( تاهک اوف تاح ودمرد ) ردر رقم رلولبقل هل ون هدنراشام هلق

 : د رک فا هدنناذدحو ردحود# هدایز ندنوتز فډرشماش هدمحو برعو

 ] :  ]۱)بس اتماهد یلوا ( ندنفرطرلنروک یه. ).[۷۱ كرمردنا اشاع و ریس هنافاشع ِ

  [1ىو ) درخا € ) ینورغود ۲41 ردەشەور "۰ ط ¿ كا نس 2 ۱

1 
 ۴و۱ ( هنیف هدقرع ) زی شوا ( هنوتف هد رع مالک ) كنتم ] بهر مالک : ك

] ۵ ۱ 

 هدازککب یراصو : زیست زوم سرت وا نانز تلک ا نرخا نیکو
 هداز كب یراصو : ك

 و



 یمهعلق نورق و

 ردجوجأیدس ایوک یسهیباطهلاوح یان كناشابدم هدازاشابیح نانل ,اانب هدنرصع ناک
 رکج پوط تاق چوا بولوا رظان هناعل عردجوجام ۂتشپ مکناص یسهیاط [۱] ث

 نالوا مدهنم کردرلاهقهق دس ددع [۲ کیا یراهیاط ناخ ناملس هدنفرط قرشب
 هدنفرط قرشم هسلوا رومعم هس یب امار ,ظا هناعلو هنر یسلق هذا

 یدک راک رفاک هننامل یزفروت هطمالق بوک و د یراق هینام نالوا یرشا ایر :
 ئا یزو مظع ءرزوا یسهیاط اا لانج هتنسةغوك یوا كن زا كب یرا 1

 زامروجوا شوق بوک ود یناهلیهدنفرط بونجردشراق رقرقراو یراپوط زب لاب دمآ ر ۱
 فص ورد ) هدنجا كلام ی هعلق نالوا هدّسالص یاسو و هداهم لاکشا وو هدمرج ۱

 یاقوفو قاعار نتتماسیرفاک تاقردا تاق ددع زوشلا هلح (تاوعا ناداخ یار

1 

 بوطبولل واهرصاح هدنامزمیمج هعلقوارز ردرلانعرتوسب ننصورومعم ز زسهجگابو زسعاب

 یراراون دیور كنسهعلقو یرلنادناخهلح ندنک د لرو هللا هرو ندلوا بارخ ېر ا

 یلوترواتمهرک نوکلعلیراحوطس هلو ررود اسا ضیرد یراند نادد جا

 راءروصقمو ناشنغاشو نزورو هتسارآ هلارلاس رک ابارس یراالغ هشع و و
 هلاشاخ وراخ کردیلهشود مردلاق كاپ یرلهارهاش هل بولوا نیم رهش ر هتسارب 1

 ندءهرمشط یراوص راوک شوخ ذیذل ( تایح باراس همشجرد ) ردقون ناشن ندهلب نم

 یرلکیک قلاب امتربع هدنسارا راوبق یرجما ندوق جاو ردناپپ یرالو اما را

 عماج عنصم تیاغ راو یماح یو دزاب ناطلسو راو یرلةجناکد ددع یمرکی هد و و ۱

 یوندهسنک هدعدق نامز ردناق ییا [۳] یرلاهنم نوتس ددع لا شرک کردیناحو

 ردقو راترامیربغ هرحاهعلقو ردلکد عساو ردقلوا اما رد وبحم ماچ ییهرانمرب شو

 ردرومشم تباغ یرله وو ب و ندنعودلوا فطا تیاغ ینا اچو [ ع ] هدرایدرا داربژ

 یقتلخ هلمج هجرک ( نابوبح نجناج تروصرد ) نوسلوا قشع راتاو سو 1

 قاجم هدنرلاب بوک راسال یلکلسک وکو یمرکو یلشب قجاراد یک یر یراز +

 راسال دوقو سوترو هایسومارحا نوک لعلو ضای [6] هدنراسا بولوا قاجت دنا 1

 [ (م) یدربلیزای هدنلکش ( كيب ) هرک قوج یسهلک ( كب ) ندیکسا ] كب : ك «س ۱۱]

 یمورغود ] ردراید : ط ء ك < س [4] یرلابتنم صصص نوتس : ك [۳] شات )۲[ 

 (هدنرلتیک ا) ۱41 ۲ (م)ردهنسانعمهدرلتکلمهروک هفل وم هکر دیللوا (بآ و ردرایدو را درب روپشم تیاغ ا

 (م) ردنا فاک یفاک طقف ردروپشم اهد یسلزاع

 دن )۳ و

 کا
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 یسهمانتحایس یل ایلوا
 طب تب سس

 ۶ رام ۾ ۱ رب هدنجا راصح ے اوب یسهملق هناخهبج راو یسوق درب رظان هقرش تمس

 ۰ ها وح هن هعلق اوب 7 نالوا + هلاوح لهس ههعاقو ردهلق دمارس مظع ر بولوا عقاو

 ۲ ردرلاق یلهلاوح لمس شلوا مقاو «هشوک نالوا هدنفرط برغم كنهعلق جم او ردشلوا

 1 ردقل وا شوک ون اما ردندنرو یسهشوک هلا وج وا فوخ كاا كىورق هعلقو ار زب

 1 هعلق وشرق ۵ هلاوحو سدنهم یانب داتسا یتح زاملوا فیصوتو رصت ؟رددیدش نتم

 1 -ههعلق بونقس ندبوط بوک هملق هدهرصاحم نیح مکشغا نور یروس رب یکی رو ای
 ٠ هیاط ر وشراق ههلاوحو بودا فرص نرودقم راو هنوروو ود هيما تباص اررض
 ۱ رنص ا ا هتتسوا بوللوا ات . هرزوا اق همسک یدق هرانم بودبا ناتم دس مظع

  راهاکتیک و رارپس هن وک هڪ بولوا ینیم هلا راکفاو لح نوک انوک ردمیظع نادم
 قرار ظا هفارطا نالوا هدهرو یخد و هرب نالوا هلاوح هدنسهعلرا بناح ڭرللاغزامو

 ۱ 1 نارق قادنوفو زا ود.لوجو زع كکنک و نچ لاب دمآ رس هراب شم شلزد لاش یون
  هقشابو یرایحوط هقشاب ردمیظع هيباطرب یلانب متخر هکود یفاص راو یراپوط هناهاشما

 ۱ یرصق هاخ لوارق ر لا قالوا یر ثسک و ارج كبهملق لح ونو ردراو یراتارفت
 رر تارو فا ا هج ندیلاع رصقو هک اقح بولو راهتشا هلیمان ام ناهج کراو

 ۰ قوذ قوجقوج بولوا عج هدنا یرلنارای نافراعم بابرا كرہشهلجو رونلوا اشامآو ریس
 ۱ 3 هطمالقو یبهعلق هطلراضو ینتالو هینامو یرلهقوح هر زج هدایرد یور بودا راقوشو

 كهملقون و رداف رظق#و ارقف ممشیالاب كشوکب یارغو بیاج راردما اشاع وریس نسهملق

 ۳ یو یرک و یرک | هدنجا یرب یر اما راو یدیدح باب ۶ رظا هب رغ بناح یقاحا

 ۱ رتاباوو نابهکنو ناساپو نابهدید هدنراهراوقیهو ردرایلاع ٌءزوردنتم بعصددعترود

 ۱ 1 رلقل زابهدصل نوک انوک و ج رطنسو هلوط بونلوب دوجومهدنآ زورو بشبواوا حالسرپ

 ج کردیا رک تیمجرب هدنتلا مظع ٌهلقانب رکر اکر یندوب رارلکب [۱] كيشا بودا

 | هډراو د یور نالوا هدنرهرا وقو هل راردا ناو د بوروطوا هدلمو یرلاغا هعلقت

 | كد هعلق و و رد رلا را ود تھم ددع ترود شلوا نز هلا حالس تالا هنوک كيب هڪ

 ِ كيو یرلهننتم جارا ددعید قرفو یرامظع هياط ددعر نوا هلم هدنسهعلرا باح

 ا ناملس ردنکسا دش بیههو اتم ندراهیاط هلم اما راؤ یرلند نادند ددع زون زوقط

 ِ یوا هداتم یسویغود هد هسا شلووق هحتف هن رزوا كن افکت رز كنك: ك [۱]

 | (م) ردنکم هدیسلوا ( كش رک ڪک كغك ) .ردکبشایک
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 یس ەعلق نو رق

 بورد وک ندایرد یخدیاشا نادوتقو بورو نعاحنس هرومکب [۱۰۱ دوم هداز اشابابح

 نورد هللا رارپدت نسح كس هڪ بوداشوق ارحو ار مالسا رک اسع هدهرون رم هتس

 مور بوروشود هقرفت هنسرلجا كکنرفو طوسراو موروا روالد روا كنج نالوا هدهعلق

 موروا هلا ناما بودما ملست کب دم هنب ینورق علق بورق هلم هدهملق یکنرف راتوتنرا
 .نراحاتفم هعلق هلاراشم رم هدک دتک هتنرارا ملاراد یر نه" بوقیح :ندهماق راتوتوا

 ناملس بولوا هدمالسا تسد ادخدم ورب ندنامز لوا رردنوک هل بخ هدژوم هناخ ناماس

 هلسهاب هغا یبلا زو بولو" هدنمکح یماقم مق نوتم هدنتلایا هروم هرزوا یر رح ناخ

 ,یرادجاب ینیماو یرادرس یر ادختک ردارق رومعم ددع ... یسهحات رداضق تیرش

 یساغا هعلق ددع ییا نوا هلح یسادختک رهش یساغا بستح یساغا رامعم یماغا جازخ

 هڪ یربلکب ایرد یمالسالا خش یفرشالا بیق یفارشاو یرلتارُه هعلق رفت زویحوا هل

 نمزرد ) ردراو یراک نابعا هدایز ندنوتم ردراو یرلناربمربم یارما یحاص قاحنس

 هرزوا ابق یزمرق ر هدننرو نورق هدناحاس زکد قا ( نوحشم نورقروس لاکشا
 یر یر اما ردهملق کیا لباقم هقرشمو هلق هدر تک ون ردق یدق هاب سب ةراثم ر

 هذاول هدلاح ییدمش اما ردسهعلق [۲] هب ذا ول یر و ردسهعاف نورد یر ردلئم هرزوا

 بودا مد م هیذا ولو ك رع هداز ا شاب یح ها حتف ررود سشلوا مد: یسهعلق

 ب ۰ 1 7 غم نر
 نوتم اما یدنا دلوحوک ٌهملق نوم نوتسلوا نکع یطبرو طبخ كنسهملق نورق و

 یدادش نلاقو ینا قایا رشم رکی یراود كنورق ٌهملقو الاح یدلوا نورق [۳] نهتم

 ردراو ردق ۍسهلج سوماحو لف هدنلهع یشاطره ؟ردلاثم ردننکسا دس یاس كنس

 تربع ندف رشم ؟ردهجرودم لس زابل کسب بول وا اعر هعلق نم 2 اس مخر

 هم رک ددع زوشلا كي وج 3 ام یاد هرز وا نور یاقر تولوا عف و ینالوطهنف رط

 فلاح هڪ اوز ودلکاشم قأم هلمدا ند ء رشط ردمشم هلمدا هرزوا راند اما ردع دا

 الصا هللا قالوا رلابق نیمی جالوق رشیللا رقرق یسهعبرا بناج کردراو یرب موروجوا
 یلاع هتشپ یلایق رب رظان مرغ بناج هدنفرط هرق ( یراصح م ۱ لاکشا ) ردقو قدنخ

 نت فا ییماح لود ز ابو ردلصتم هب هعلق لوس هرمشطهنساما رفگیتتاف نتمر هقشاب هژزوا

 نوتم نیت: ]۲[  هیداول : 2191 [ (م) ردو ینورغود ] دغ : دا سس
 ینیع كنيتم نوتم نوچا هفلاب فلژم هکن کم ردازوک اهد یسلوا ( نورق نيتم یک نوتما) ]۰

 ] )م) ردشعا دصق ینسانعم رددلوا نورق نالوا

 a ۲م



 بسم سم

 لو رو هو شن رم طابر یعل نوع ربع ۳ فاصوا

 1 طلع ندنورغ ردهورغ یمسا هدسال ناسل ردیاب كدو یاقودو یساب

 ١ جات هدهعلقو نامزر ارز رلو د ۲۱| نورطق هورغ هدمور ناسل رو د نورف روهشم

 ا مالک هحش رارد [۲] ورطق هو رع رامور هللا قامرود یسا ورع رد کیتآ

 ۲ نسهملق ¿ن نوتم كنلو ناخ دز اب ناطلس هدنحراب ٩۰5 هنس راکرخا بودا لاقتا هلود

 .نرلکح هیمهرتک تقاط ه یرایرم:تلوص وتباهمبودبا عاتسایرارافک نورقو نکو دنا تف

 | نامتسا ناماو ملست هاخ دیزااب نراحاتفم كنسهملق نورق لاحرد بولب راسک اخ رانک
 . بوروط هدمالسا تسد هنس شب زوطوا نکنرهوک هعلق و نکل رلیدر وهرو بودا
 ۳ ال ناعادس ندوو هدقارو دک هرزوا نالا یالآ لزق ناخ ناماس
 ۱ كیلضتر لاض لارق دناتندرف نالوا ىلارق نالا هنب نکیا هدلاتقو برحو لادج نت
 [۳) لواهلب راهعردق هراپشعلا هدنخحنرات ٩2۰ هتسیمر مر كيده و هللللضت و كیرح و اوعا

 1 و ندش یانگ نوک نایزاغ نک ۳ ها دن كمما هرصاح ینسهعلق نوتم

 ِ هحنس ندرلهووام هراب تلا كرافك بودا تخادا ی رابوط زع لاب روک ذم هرافک

 1 ۱۳ دا ام ات یراق هرارف 2 زود رافک بودا قرض مدنک وا یسادآ
 . فارطا هج بوکود نینجدونج هرشط نآ لوا بولوا زادنا رکنل هتنامل بولک هورق
 3 یراایعر هلبا رلددعو بذکو  فلخ و تنطیش و لیحو روز هنوک كم شم نرلیاعر
 ۴ دوا رکم رلردبا هرصاح ییورق علق هرزوا یرامایم و دام بودا مار هتیراودنک
 ۱ ٠ ك ترود هدا دل واو و الب وا و ۳3 را بودا الشسا رد نوعاط هب و رف نایزاغ هد رصع

 ۱ ۲ هلل هرو هد نول یحتقرقهعلق هلا قتمالوایرلرا شيا هدهعلقنورد [٥]کشملواموح م یزاغددع

 ۰ رافک رلردک هفرطر یر یهارح رب كس بور وراراکدوراکی راکبات ثنخجاقرب ةعلقە رفاک
 ِ تامهمنالوا ةد اشک هلم هس هظحالم ید ربک زملا هزم وروما بولا هنف رص هضقهعلق

 ا سهدمربخ وکنوچ RO کم ارامعرا واهقهق یک SE ی هعلق بوق هعلق نراتامزاولو
 3 ا عام نآ لواناه هحل وا یراهرش ع ومسم یبا نا هدنتلآ ندو را

 ىل )کت وذل ةف رات
 :کعلوا : ك [ ه] ردبسانم اهد

 س

 0 ا( ت



 ی-هعلق نوتم 1

 شویهسک چ وا هرزوا نوناقهتالو ماقممئاقندنلام انغندنا یدلروک [۱] یراتنومم "
 هنیرابناص هنایعا هل لصاحا هتیراغا هماق راس و هیضاقو هرادزدو رایدرو یتح نامل ر

 ناسحا رلشاو هف وح هع و یعالع كرف ر ہری رل رقح تح رلیدرو رلایاده ر |

 كب هل بودا لس یاد عیح هدعل رايا راماع)اهلس همرلناماع نامادخ و رایدسا 1

 زدلی هدنجراخ كنملق هللا ریبکت و دیحو بولیق هلا زام ر هدربپ  نراهزانج

 و ( نوتمرهش نایزاغ نادنهش روق نایرد ) هدنسهرا شوراو هرشط هللا هعلق هدنفرط
 كرانالوا دپش هدنتل | هعلق هدنرصع یو ديراب ناطلس [۷] کعدق نابزاغ هک هیام

 هحافو فيز سي نوجشراحور بودانفد نرلادهش یرازجو [۳] هدیراتاب هدب راشاب

 یرغ رقح و هدقدلوا هناور هنرانطو سک یه بوللوا توالت فبطل باتکلاما ةف رش

Eناطلس ( اغا رادحلس یزاغ دهشم ) هدنحما یلاع هق ر الوا مدلوا لوغشم  

 نا لوا ناه ناخدی زاب هدک دروتک بوط نتداعسرس نکیا ییوغمو لوبقم كناخدب زاب
 یهدمدن و یخد هملق یسهاب هشتا ی»"بوحا لا بولق .ناحس تالا وا

 لاما هدک دنا ادد وید « دنا دېش یرادحلس زابش راز راغزاب ر ۲ ٩
 اوه ردا رافک كم هغ بوشطوط هایس دوراب مظع رب هدنسهعلق مش | كنوتم ناه یلاعت

 هربشط بولوا حتف هعلق ما ما [ع] هصق نا نا لول واوا نار هاوه تسقلعم

 ددع شب ۳ ددع شب هداتسرا وو ردشلوا حتف هلا چاق هر هعلق لوس

 ر, هدنسرق ( هدد یلاب ترایز ) و ردنوفدم رنایزاغ نادیهش ددع ك ید هلا رلارزو

 ( ترا ) و رارسا تراب یا هتلآ زالوا نامهم ہدناخ درر و و 1
 بویبنراتفایض یساولح رلیزاغ كرلادهش میم هدرهش هک لوا بودایراترایزو ۰.
 هه هسرلحاورا نایزاغ نادهش ی رلباوت بولوا توالت راه رش صالخا كم زو نک

 هج زکوا بورو راقیفر راریو بوشالغادو هللا بابحا هل ربقخ حاصلالع ووا

 هور ناسل ( یلوانک و * هیرق ) بودک تعاس ۳ هنناج قرمشم بواوا حالسر نعالوق

 قرشم هنب ندنا ردییوک یتماعز كنبرادزد یسهملق نوتم رلود یوک شوق یم رق
 دلرجا راوص تایخبآ هرجا [ه] یراغاب نویز تعاس ۳ هنفرط

 .هدن رلهخسن 2 «س هدنرب (هدن رلسابهدنراشاب) کهدنتمف [۳ ] هک دق :2 [۲] یرتووم : 2۱ ]

 (هدنرلنایردبرلرب ) یسورغود ردشیلک ای هسیاهلک کیا که دنتم ردورغود هکراوینهلک ( هدنرتای )
 یرنجاغا نوتیز : ك [ ه] هبصقنآ : ك . هتصق نا : س ]٤[ (م) ردنکم قلوا
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 یسهمانتحایسیلج ایوا

 ِ ٩[ ] كالهو هرجو سولبرطو سون وطو رازج ؟ردهکسا دابا ردسرب ندنفیدامغی راقالصا
 ۳ ا وب" رابرع ءایس كيب زوب هاو رانویلق هجراب هراب زوب هع هنس زه ندنراتالو
 9 اد تمکح (ینادما رک ۷ یازغ تاساج رد ) راردک هننرون اینواقشام ندنا بولک

 1 یراق ناد ول نایزاغ ناسروف هراب دل . ندس ولب«ه رط و ندرا زج نکیا هدرهش و رز

 ۱ یسادا هحتس نالوا هدنک وا هعلق ناه ا هبادعاسم مایا هوب بوجا راقاربپ هسروا

 ۱ بوط جوط همطرطب هراپ رتسکس یک غاد یرب ره یرانویلق رفاک ددع کیا ندندرآ
 ۱ مذر تعاس ناه یدشود هقیج هنسرلکوا یرلنویلق یلریازج مز یرانویلاق كنرف رکج
 ۱ هلومهرط هرزوا رفاک یژهلایراو [۲] یرلاتروطپو یرانادوق تنرلنویلق ریازج هراب شپ

 | هوا هتیرلر رپ بولیراص هتیرار رب یرانویلق ملسم ربع و ماسم هرجا نیملاةهفرط ودنا
 | .ندنسهلق كردنم اما رونلوا عاتسا هلا هللاهللا یادص بوروا [۳] ناوسمو هربقو بوط

 ۱ زعروک الصا اک یا دور دود كنم رانفوتو یزلپوط كتفرط ءاما زرمدما اشباع

 ۱ و ررود بوهرتد ردرد نامسا و نیمز ؟رویلوا لاتق و برح و لادج و كنج ر اما

 هج رکم  بولوا ناکیار راک هلج بوسا.هنفرط مالسا مسن دابر هرکص ندنروم تعاس
 ۱۱ درلنالآ تالحو خبمراج كرافک هلج بوقیچ هنیرلکرد بوریک هنیرلنویلق رفاک تازغ
 ۳ دما یرایک هلرافک تارنغ هلج بوشود هایرد هلمج یرانکلب ك رفاک بوسک هل هتل
 ۱۳ یرانوب راکزور ادخ تمکح هدالوا شاخرب شاوص كنج هنب و هدعد هللا توروا چلق

 ۱ مرک امرک تعاس یدب مدا. زارده هصق لصاحا یدرنک بوروس یرغود هنسهماقنوتم
 ِ یک غاد كرفاک هراب کیا بوصرو نامزو ناما رایزاغ هرافک راکرخا بولوا مظع كنج

 ۴ كنفوتو پوطرب نک راررک هنوتمناع بودما ینشا شابنراقا رب یلجاخ هلم بودی ا حتف نرلنویلق
 ۳ هدرایتهکو هدهملق مالک هی زافلواریرحت هلباراملقو ربجت هلبارالید کردشلوا یراقلنامداش
 ۳ یر سه كراك یرلکدتا تف ارز رلیدنا رلنامداشو قوشو قوذ هک چ وا نوک چ وا
 ۰ هناخهجو تامهم و هننزخ لام كجهدک هتسهرزج دیرک هدنجما رکم یدما لاثم هملق
 ۱ 8 بودبا یاپ هرزوا یرانوناق ناملسم تازغ عیمجیمانع لامهلمج شعاراو تامزاول دادما

 1 تامدصوندغم نادند رله رف زون ترودو ح ورحه ءرفکز و ترودو عاص ریسا زوبتلا

 . تداهشدهش رابزاغ ددع شعزو و رایدن ۱هایردهلح نرارادرمهشال بولوادم هلجندیوط

 یک بوتل وا ملست هاطخ و« او بوراقیج هرمشطندنرایک رایدتبا شو ناب رش

 یافت + دل [۳] یرانورطپ : 2 [۲] لاله : 4 ء س [۱]
 1 ا ۳:۴۰ دستم
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 ىس هعلق ر

 هحیهاک راو یعاج نار ور هدایرد بل ن نکل ردقو تارام یرغ راو یرلهدکنم ناکد

 بآ وب ( تارام ءام هاح رد ) رلک ندنسویق كنرف بيرق هماج وب وص رایدید راشا

 فرص نوردقمراو هامّتبوب كنر رفصاكنرف ناداتسا ؟ردهاک اشا عنصر وبق تایح

 یساتروا هدنتسواویق بودا انب راحزق لات هرزوا رلزادنیاپ ندرب زکس هرزواویق بودبا

 سر كجهجا هنفارطا ید بودبا قجراود قجاعا ینارطا بودبا یلاع هیق رب كلد
 رازکد و رلهفص هدنفارطا احماح بودا یرله رش mM هننسوا یخد بودا رلکحم وتس

 كاالعا رصق وب ردشفلوا انب هدنتل هبقوب ویق روک ذم بولوا یلاع رصق رب ایوک مکشعا
 یهدنسهروا یسهق كرصق و ردراو یلوب ر رلقبح هلبا رلتا وراقو [۱] ندنسهرشط

 وص هل رلءنصم خ رح نوک انوک .كنرف داتسا هرزوا كاد.نالوا هرزوا وق روک, ذم

 ید یرلا كنبرلاوق باللدو ردد هله [۲] یراراکنا هج مکشمهلا داجشا یراباللد "
 نکند نر نالواهدهق هک دردنا لارود یرلخرح بوشقیرلتآ هاللدوب ردرل ریز 1

 رلوزارآ بوجوا وص یدق هرانم ینشاندنا بوکجءرصق وراقون یوص ندویف ینشا رلاوق "
 ردام هاح امن ربع ا ردك .هتب الات زانو هنس راماح و هنس راحت راص و هنس رلت ادیاخ دلش هاب |

 لطعم زور و بش یسویف, نالوا هدینها اما _زملسا ایویلوا یراتا نامز ید نکل 1

 هل لبن بولوا ر ضامن یراتآ رابه کریک بام هو هبرغ تمنص 4ءاقح زادروپ ٩
 هدنرق یسهر هدد لاب هدشوراوو و یدرولوا رام رلهمشح یهدنجما هعلق هسل وارومعم ۰

 اکو یادخ عنص تارمثم تاحودرد) :..ردیلوآروا تمهرک راو هناخ كچوکرب

 ... ردقوچ [۳] بویلارا ناهج دوخ یریحا كحیحو ردقو هدنوکسم عبر یوتز الوا ر

 یاسا ردراویسهبیط هحار یک كسم ینوناص ًادلح ... (تامیانص زاکرومشم هد زکرد) |

 كزان و ]٤[ یسهدرس قیقر و ضایب نغالوا ناوارف یسهع و ردیا كٍپ لاثم هب لک
 ناتسلد یاوه فصورد ) ردقوچ یرلجاغا دود هدنرلغاب و غاد هله اریز رولوا یر رج
 دهحلیقت لمس بولوا ا اج تدش.تباف .یا کیا هدزوع هام یساوه ( تاحرفم مسن داب ۰

 7 ربقح, ردن امعللاة رعم رش و انمشلا تلح ایک کردفیطل ردقل وا یساوه یا نوا اما

 دوخ یرلمایا شق زالوا فیصوت و ریمت كدا رلافص هب وا بولوا یرامایا راہب نکیا

 هدرلرهشوب ارز رلیدنا خدم نساتش یاوه تیالو یلاحا.وید رولوا فیظنو فیطل ,تیاغ

 پولوا ؟رآ ناهج : 3 ۳1 )0( ردوغودو ] یزاکنا : :"س [۲] ةهدنسهزنفطن : 2 ۱1
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 ۲ اما رارطبافوتسم بورک راک [۳)هتتشو [۷ ]اسراصوهواهکحو هعردقوهطلغو [۱ژدانطرات و
 3 نرلرامالپ ر 3 عردفیطل نامل یادخ ر رارطیهلیتوق مد هر 3 وش رق هناه ا

 1 ر رطیبوعار ۷ هدنف رطقرمشمنرل سد بوبلعابهرلکرد شاطمظع نالواهدنرانک نامل

 ِ وو ردنکع یتامالشق یک یه بولوایرارب جالوق نواو یدو یتلا یت كنامل و ارز
 | نوته هللا ادا ون ٩ ( ]٤[ اسا ؛ربزج لاکشا فصورد ) هنفرط هلق لیم ییا كامل
 ۳ ۰ یلقت زر ی هینک وا نویو دیزاب ناطلسو د..نسهمع نایک داب ندسبهرا یسملق
  ناماو نما تیاغ بود ارد عاق انب مساو لمکم يعد ناخ نایلس هدعب زدنا ان

 3 ندنک وا كردنم و كرز غم ر. لکد اتم نیس ید ینجاو ییانا ر بولوا
 ٤ [ه)عار یادخ هدنف رطقرشم كنسادا هنس وو نح هک ندایرد قنرحر و زامهحوا"

 ۱ 1 العاراردبا رب رح ما كب رفو د نامل نوز وا ییع) رلرب د وشولورو هتمسا راو ینامل

 1 E هنو ا زدلی ندهلق هر زج وب ردهحیجآ یرلوص كج هجا اما ردنامل لقات

 . راناتشک هلج ندنامل وب ( تابح ءامّیب ح دمرد ) ردقجادا رب شوا عقاو هعالوط

 ندنسوبق كناوتم یرایتسدو ]٩[ یرلاوقو یرللوراو بولوا رانک ردهاعل رانک هلب ارللادنص

 ۴ فاك راو یموف وص ر مات [۷] ( نسروماح ) هدشوراو نالوا هداح زدلب هرمشطا

 ۲ رهشو ناحالف نابیتشک ناحالم هل ردقو یربظن کردا با هاح را سلاف ندتنامز
NE۳ هح و رلردا لامعتسا بوکحوص ندوق و یرلنامادخ نالوا نایصو  

 ا ا درا لا نیر هم نود ارا کت اط هدنرافار طا كن ویقون زاما رسا ا
 و (تالعشوراو مرشط نایرد) ٠٠.راردما لب نراسال نودا الیوشهماج
 ا لرم قوا ر هساح زدلپ هدنسهرشط كنسهعلق نوتم تاذ مرا نم نرش

 ۳ شوحنمدراهرفک یناتحن ایرثک | یلاننرکراک فلکمو رومعم ددعزویکیاهلج بولوا مقاو
  یراهناخ راک نابعا هدنراهحشیوهدنراغاب نکل ردقوت یرهناخ ناملسم هدنونالصا ردیراهناخ

 ۳ یرلهناخشوراوون زدماسحم راهاکمارا شوا انب نوجما راهاک رفت بولوایراهروصقمو
 یال ردناوغاب مار غاب ددع كيب هلم و ردراروغراد روتسم هللا تمهرک هلج نخد
 ّ 7 یروکناو یریجناو یترولو ینومل ردشعود یاهج یوتز ردکش راتا فن و,ینایعا هعلق
 1 تام رحم هناخنیم ی و ۵۲06۳ هد ی الا هل و ردشعانز یزرلهش دحل قارچ

 ك 11 هقیش ن ها + ر 1۳1 راتسراض:"س اس راض :۴[.2]:رانطرات ك ۰
 ۱ 1 زسروماحت :"س . زسروماخ -: ك [۷۳] یرلاتاوق.: ك [1] هجا : ك [ ه] هجم اپس : س . هچنېس-

 ۱ س ۳ ۲ ۲ س



 یس علق نوت»

  برع دالوا ینا رق ظفاح هسییاراو ردزآ ندقو یرلنارق ظفاح اما ردقوح یراهلط

 ...ردنا مسپناخدجا ملعتلارادددع ۽ هلج ( نابجت نالفط بتکملیحسترد ) ردنارواح
 ]۲٩ رداضرلاقیرط بابراهللارکذ هناخددع ... هلح ( نابوذحم ناشی هردهاقناخ رک ذئرد )

 نارقق ماعطالارادرد ) ...و ینهیکت یدنفا زرع قیرط یاوشب هدندحس هکت ال
 كنترام یو دزاب ناطلس راو ین رفاسم هفاضلاراد تارامع ددع ییا هل ( تارامع

 ˆ زو هڪ را جاتحم هترامع یرلارقف هدرهش و اما ردلوذم یراتمعن كنسهیکت خیشو

 حدم رد ) راو رامدآ مرک بحاصو منلو یراحاص نادناخ ندنادهاحمو نایزاغ ددع
 یرلماح نادناخ هدر هح اما رد صتخ و دم ماح ددع ر هلج ( تاماخ یان ددع

 ِ قرف هلمج ( تاعیانص بابرا ناک اکد عدم رد) راو یرلیزاغ یهاط و كاب بولوا

 یامتربعرد ) روون تمیقب رلابشا تمیقیذ عامر هنیاما ردفرح لها ناکد ددع

 رب هدعساو لح ر هدنزو ما كنسوق شوراو هللا ینادیم وسراح ( تابیاجح تایسلطم

 ردراو قم لارق ر هدنجما ردراو توان ینم ند ص ص ر هرزوا منم دومع ها یاص

 هدنرلخمرات كنبراهرفک نیتالاما رارد ردراو مظعاربسک او [۲] ریپ هدنجنا رامدآ هع
 .تامسلط نوجا نسالوا كس یروسو برقعو نابحو نالب هدهءلق و هرزوا یعود زای
 ناقوف یناتح ریک و ربتص هرجا هملق هل ( تاوغا نادناخ ددع قم رد ) رلر دراو

 ,یوفو ن٩تم شلاق نیم رغ یدک لیکنو باکو روف د# زوسدب یناملسم هناخ

 .راوروتک ندهرشط ردقو یرلوصاما ردروتسم هللا تمهرک نوک لمل هلج کر درلوا اس
 .فاصوا رد ) ۰.۰ ردررقم یراجتراصوص هدرانادناخ ره هلبسهظحالم ءرصاحمنج نکل

 ,قآ و هدنسهملق سودر رکم ردقو هدهعلق رب رلیوط نالوا هدعلق و ( تایلک یکتا

 مدنسهعلق ندونو هدناشوطو هدننرو یاربس هدلوبمالساو هدنرازاغو زکدهرقو زک د
 .یر سه کرد زاب وک هملق بوطرکو رغص ددع ناسقط زو هل ج هلوا هدنسهعلق ا

  دشنهملق وب (تاربح مساو نامل شیاتسرد ) ... هدبا ظفح ندادعارش هللا رکد هعلق رب
 :رلهجراب كوياما راو یمیظع نامل رب هقلامع موق یانب هللا راشاط یربا هدنفرط قرشم

 .هقالو و [4] نوئوو كنبو جاطوبو [۳] هقیش كوجوک اما رانمهرک رانویلق هناوهرقو

 ؛[۳]رذدقو هلک وب هدتسهخسن ط . زسهطقیسهخسن س . رم : ك ۱۲] ردابعلا : ك [۲۱]

 نوتروب : س . نوطروپ : ك [41 هیتنیش : س
 ت 0۷ دام
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 یس همانتخناس ییلج ابلوا 1

 ۱۳ ی ر هدنتل | كن کف هدنزو ٠جا یر یخد ندوتق

 ا هد یزک.وق با ارز رداع تبع کرد کیک قلب نیان و را ی نواب
 ۱ شق لماک مدنا رس التب الو اقراعاد كنتالو نالا کیک قلاب رب لت واما ردبواصم
 ىىى نوتمو اما اا نلاق لاثم بک دومع بولوا هام ناختتسا یدق با

 ۲ یرب اما ردرلوق كحوک رطان هامل یخد وق کیا هدنف رط قرشمو ىدا او تارا یاو

 کر راوقو و ردحوتفم اعاد یر اما ررود دودسم نامز یم *واشا ؛نامز" ی

 هنر نه کردراو راب وط مظع ترفم ردا طفح یناه هرزوا راقاد وق قازق هدایردبل

 7 ۲ تراک زورسودولبناج مک ردیسوق [۱] یس«هلقكردن« جروب ید یسوبق ر ورانص مد

 ۱ ردرادیدح باب بعضو نیتمو یوق ثاق ترود یخد وقو نکل ردربغص باب رظا
 زو لماک هنسالعا ٌءورذ [۲] كنهعلقو وراقو ندنمز راو یسالاب لقا هرزوا وقو .

 ۳ عودوا ندزدب یا هفلقوو FE ب هلق رب رونلوا ج ورع هلا نابدرت شاط همدق ۰

 انا رد رها هاش مدآ همرک ددع زو رشید یرالوط ردراقاق و عساو ددع ترود

 لجو ردراقاقوص عساو ددع نوا هل هنفرط برغم ندنفرط ناه لینا گن هملقوب

 1 ناو روک ذمو نکل ردشلوا عقاو هح الوطو زسنا هلو هعلقوبو ردمدا زوحوا
 | یرلهاز هاش كاب تیاغ مک ردیلهشود مردلاق الح هللا راشاط یربا یسهلج ككراماع قیرط .

 ۲ یاهعماوج فاصوارد ) بولوا ماع یفاصوا كنهعلق نالوا هدلاکشاو و هدمرجو زدراو
 ۳ چا الوا :ردنانم وه. هاکذتیعم ارح . ذدع ید هل ( ناملسم نیطالس

 نا هسنک یماح لو دزاب ناطلس هدعلق لوس و یماج ثلاث ناخ دارم ناظلسس

 كرد و هدحتفیح هرزوا یصن ( مارطادحسلارطش كهجو لوف ) (هرقةووس ةيا )

 ۲ یتانو هدعماج نورد الاح بولوا ناملسم هللاتبب بونلوا یلو ههکم ندسدق ییارح
  یورس یرزوا [۳] كلرلا مک كا یک اتم ردراشروخ كا هوا قزوینی رع

 كرا 4 ردقایا ن نکا ید سو .قایا رو لوط رداوط سقنم هرزوا یږاهنک قحرد

 ن یاه اب ناو یو زوم رائم اف ر زرط عنصمو

 [ یدجسم یسلح یدتفا خش ویدحسم یل هیکش الواراو یادهاز هعش ددغه

 . مل Ê سیردتلاراد لیقسرد ) ... یدحسم وشراجو یدحیسم یاییعو
 ۱ ناخ دب زر اب 4 هسردم الوا ردناظافح ءارقلاراد نادح ناریسفم مولع لیصحتلاراد دع

 (م) ردیللوا ( ردرلارسک ) ی [۳] كنهلق : ك [۲] یسهلق : س 11
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 یمهملق .نوتم
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 یهدنغانامل هداج هملششک كنهعلقادلجاما ردراو یرامکحیتسم و نهتم نوزومهلق

 كينالس رکم یلثم هدنراعالق كضرا یور مکردهق مظع رب کردنم نامل ناطلس

 ییانوا یک یسهلق ه هلک یجدو نامه هلوا یسهلق هب مهلك كناخ ناملس هن هدنسهعلق

 نوا ران هو ردات ی هدکلف مکر دکر دنم ګا تاق زوقط رار هچوا هشوک ۱

 دما رس رافصمدا ددع ییا نوا هدنارلکلد پوط یلقاق سد ییا نوا هدنسهشوک ییا
 یراپوط زامرود وق شوق الصا هدنسادا هحنس هدنحا ارد وشرق مک راو یرلبوط

 ردو یراحرا هرزوا

 [۱] ردژا تبیه یرلبوط یدروس مظعا ناطلس نامز ناماس

 [۲] رسکیهک اخیراصح ادعا هلوا هجنغدرغژغ شودعربوروامد

 یهاوجكلک هکسهک اقح راشمزای رلتایا هلو [۳] ناکنجداتسا هرزوا راپ وط یضعب
 هلقواربز ردقلاغا هقشاب یرلتارفت هلحو یرادزد كنهعلقو  رنشمزاق هدجوط نرلراثت

 هدننایرهیرلپوط یک ینرک بولوا هقبطشب هحنقح هنسالعا ٌهورذ وراقو ندغاشا الا
 یلوتروا نوشروق نوکلین یتسوا هلح بودوروق یراسناج یربغو ینامل رددوجوم

 رولوا عج هنحشراص وص هرجا هعلقوب یرلبات با" نات ر ناراب ندا نایرح ندا بولو

 كنهملقو شا ارجا تفرعم ضرع ینانس رامعم كناخ ناملس هدنسهلق كردنمود هکاقح

 مکر دوقرب رایک هلبا رنج هدنکوا راو یجوق صد رب قاجنا فوشکم هلام تناج

 كىەىلقكويىاما ردرلشاط یلاق [٤]یدسلود یفارطا بولاقەدنحما ارد هلق و هدایرد مطلت

 ترودیسوبق شوراو كوي هنفرط یراک زور زدلبالوا ردراو یرلوق ددع ترود هلم .

 یرلمبرا بناجو یرلهزا كرلوقوب ردرلوق بعص رلیرک یرکو یرک | جالود تاق

 راپوط زم لاب شلوا نیز یک یو یبرک یفاصو ردهتسازآ هلا یرلکلد لاغزام یفاص
 ندحوط رب كنلو دزاب ناطلس هرزوا یموق رسج كوي هرشط و ردهتسارپ هلا

 یمالع ملع ضم راو ردیتمالع كعد مدل آ هاهزوط هعلقو ینعي راو یتمالع یزوط

 یسوم زویراف و نوواق ینعی راو یتمالع زوراق ندصیح.ر و نوواق ند راو

 روا یرجنا ندونق كوي روک ذه ( رکید تمالع ) ردیتمالع كعد مدلبا حتف هدنلح

 هدهبیا سعد غ.رات “نوجا مظن ون فلول [۲] ردژا تفص یراپوط و یدوق 3 (]

 : 4 [۳1 ۲م) ردشمزاي كيىك | فلژوهدوخاب ردهعطقرب شازاب نوجا ح دم یراپوط هکلب ردلک
 (م) ودنکم یلوا ( یدنوکود 22 یدنکود ) [4] ناکحو : ط . ناکحر : س .. ناکتخرب

 س ٣۳۱۹



۱ 

 یمهمانتعایس یلج ایوا

 تاق داده لا ادا رس رکن الو
 ادنخ اف همسک تاق کیا فرط و اما ردایق لصتم ههرق اراخ كنس مدا زو ترود

 اع كرد ردقلوا رافک یقدنخ یهدنفرط هرق نالوا مدا زو ترود ویو ردعساو مظع

 یراق یخد لبس ناھ شلاق زا کما یک هریزج [۱] تاورب وص ۂملق مکشعا قیمت
 تاق کیا ویو ردشمسک بودیا تم بیرغ و بیت رولوا ادآ رب نوتم ةعلقوب هسلسک

 ۱ اغلاق هحیک یه هبا راریجنز یلەرقم اصاندر رشیتلا یشبو ین مدآ زوب یراقدنخ همسک
 رط هرق لوا بولوا یرلکلد لاغزام نوک انوک رظان هنجما قدنخ و ردرلرسج بشخ

 ق رق یراوبد تاقره و ردرلراوبد دما رس لاثم ردنکسا دس یلاع ندنربیر تاق چوا

 دا رشا یرلزوب ج اكراراویدو و ردرلراو د بیج [۲] ظفاجیدادش یلناقایا رشیللاو

 | قامانوا درج ربلخاسراف هرزواراراو دوب .هسنلوادا رم ؟ردیلغیقار وط مچ و مخ رالود
 + یراب وط زع لاب یک یونی رک ردرامظع هياط تاقردنا تاقیفرط هرقو وردنکم

 ودراپوطدما رسهرز وا[ ۳]رلدش ورله یع لاثم رس تفهردژآ بورودهدامآ هل راتامزا ولو تامهم

 ردش | مکحیتسم و نوتمتباغ ناناج و كن هملقوب ن وحیکیدنا فوخ ندنفر طهرقو رافک لصاحاو
 دمه اراب وطهکو د هک و دیلود زاب ندفرطو هنن بوب اغوا هنعودقروقهس رافک ادخدماما

 ج لاکشا ( هدنسهشول یزو فرط هرقوو ردشلوا حتف هلا شورو بودا

 2 2نمی رار د هبصق تلخ نورقو نوتمهک | مکر دهعلق ج ا هدمر دن .هدآ زوسش ( یا
 ۳ ولوا حتف هملقو ادشا ارز راردبا رعت هبصق ندنغودلوا عقاو هدنجوا هشوک رب

 ا یا هل دنا راصح نرانون رلیدلو نک اس هدنوب مالتا رکسع مایا چاقو
 ۱ یر اما ردعدق زرط راو ییماج كلوحوک رب كلا دارم ناطلس راو یراهاخ

 ۲ نوتم ربک علق لاکشا تفصرد ) ردقو ناشن ندرازاپ یوشراجو ناخ و مامح و
 ۱ ا رقم را وإ لب سرج وادام اراد كنهملق كوب هرو
 راو د كبسک و نشرا .یعرکی لماک یدقو ردناق نلای یراراوید نالوا هدایرد بل

 رہن یرجا ندرلراود نکیا هلو بولوا یلاع راوبد ینا قایا یمرکی [4] یلیناو
 لدا نایرج رللیس ندرلقاقوص بولکود ییوص ایرد هرزوا راماد بوریک یمهنطرف ایرد
 :3دعشپ یعرکی هدنرافارطا هل كنهعلقوب هلبا هملق راو ردملق رب یتلآ ابرد لصاح ا

 مش : ط هد  س [۳] طئاح : ك [۲] (م) ردیللوا ( بووروص ) یسورغود [۱]

 ینلتاو : دل [4] [ (م) ردیللوا ( رادس ) یسورغود هک مردبا ناظ ]
 و رم



 یس هعلق ن وتم

 r هدرا ماج نورد نوجیکنا ندنغودلوا حتف هل | باق بودا سشیورو و وزاب ت

 كرافك هدراراو د یور یضعب هرچا رهش الاح و راراقیح هللا علف هربنم رایطخ ینوک

 یالاو ٌهعلقو ردشمروتک ناور نوخ لس یترلهلک یناق كرافک ؟رزود الع یر ب

 رر یزو نوو ىدا یزوک غاص كنیرافک كنرد كم رف هدع بق نمز ام رب

 ردع رک ادخ هدهنسهعلق ییسادا " زفروک یدرک همالسا تسد .بوقح ینژنوک وا ردیساد

 رب رحت ردینادیم یشاب تا كنایرد لها هلخیخد هملقوب زرد دا مشق E نا
 بودا طبض هل رکسع زویکیا بولوا تخ ماقم عاق كننساشاپ هروم هرزوا ناخ دی زی

 ادخیتک هایس ودرلارق راومعم ددع ...یسهخات بولوا او فرش اس هن ها دوج

۱ 
E 
 و ۳
۱ 

 ق

| 
 غوط ددع ترود و لا خيش و یه اما ردقو ۰ یرادرس یش ا یر

 نابعا ن رکا راو یراصح مدصددع زويا هل ٣و یرادزد هعلقو یر اغا هعلق یحاص 9

 ردراو یرلاتف ردامو زاممش هللالبس یف نادهاحم نازابرس نایزاغ ىن ردقو یفارشآ |

 یساغا رادجابو یساغا بستحو یساغا یحموطو یتاغا برعو رد رادزد مکحبحاص 1 1 +
 یراجارخ هل ارز ردندنراغا هلق هس یساغا جارخو یسادختک رمشو یساغآ رامعمو

 قامل ا ندنراجارخ كنایاعر نالوا هدرهش و یسهفولع هل کردی رامالقا كنیرلودن ۱

 زد كنسهر زج هروم ( نوتم علق نمز لاکشا نایرد ) ردشلر و ماظن هرزو 1

 هس ود ول ندزدلب ردشع زا اس هرز وا نورو رب هدایرد بأ و یاق قالار ا ۳

 و رک چھ ماو

 مر جدا رپ هیتر رد ر ر ر بتی

 وک س

 ٤ اب یسیسراف « هام هدهندا نونف « لع هد رلملع هری رار هلقلوا عاش .موحح 3

 (... هللاد كيرا مدقیج ) هنبراترضح ( ما سنو ) . ردلضاف رب نلسب لزوک كب ییهکرو _
 .ردناهرب ررتسوک یلاک یهدهکروت هربظن ینیدلوا شدزاب هلباتح هجیه « هکروت قیجا هدزر لب

 هک رو لکد نوجما تاعدا کلا یاغیذ ناوند هکوبلاح ۰ ردشماملیصات یاود هکقیزاب قوچ ۳

 و . ردیللرب دصاب هدلاح سه هلیرابتعا قتلوا هنبزخ رب هدنو

 زیکنارپش هدنناود « شموس كب ییهشرونالوا یدروب بیدا كوو و« رعاشا كولو و
 نوا ینیدلوا شع ولو داوا رادم نوچا رلیلهسروو هسروب هدیسیدنک « شک وا هتل

 ` . ایت ندرلیلهسرو یشروو تم هنعبط كنناويد

 هکر دشلروشود ع .رات یسهرابع ( كن ملا دالب جتف ) یهدنعارصم كوم كمظن زوک داد

 . ردهازاب یقر ٩۰ هنتلا"كنهرابع روك ذم هدنناود هک ما . رویا (۰ 1(

 , م رد ( نلعاف نلعتف» ناعاف ناعتف ) یزو بولوا ند ( حرسنمرحم ) مظن و
 [ (م) ودشلو وف همض هننرزوا كفاق هدنسهلک (نورق) < كمي« هدنسهلک. ( نوتم ) هدنناود

 اه

 هات سو

 دت حک ج تا تن م یک دست



 ی همانتحایس ۍلج ایلوا

 | نوتمرا وتس ا راصح ناصح ن 4ح یم ن ت ربع نهتم ر ره رد

 3 هدعل ردنسانس هقلامع موق هدنرصع مالسلا هلع ىح ترضح یساپ ادا

 : اتم یخد ترا آیی هشق هملقوف کیده ناقودنو هللا تنطبش لبحر هدعل یدتا

 مظع رب هدنخشرات ٩۰5 هنس هدغب نانعلآ ناخروم لوق یدنآ انب هززوا
 ار وک لو د زاب اطلس ار هلا نیملسم دنج نایابیو دح ی رل ار لا ,

 ردو یخ را هنس رلکدن | حتف ندکیدنو سد او ار کودکود بودا هرصاح بولک
3 

 . هنس TT حتف ینحرات ی [۱] نا یدد ندنلبق قح یبمال بولو مهم

٤ 
1 

 : ردهلبوش هلهحو ینیدلوا هدنناود كم وح ص (یمال) یسورغود كعارصءو ] لاف : دا ]۷1 ر

 كنرفلادالب حتف ینحرات قدد نج ر ناھ ندنلقا قح یال باوا میلم 7

 : كن رلهعلق ( نیراوا « نورق « نوتم ) نلیدبا حتف هدرفس رب یحرات و موحض یممال

 : ردهل وش هدنناواو

 نیراوا و نورق و نوت« عالق حتف عات

 | كذج هلیکترف یدتبا هیءروم نیودیا مع مشح نودرکورسخ ملع لاف هش نوخ "
 . كنر هل ال ودعنوح" لمس هحفص نسمز یدتسا هل رهق نودا مرر نىس هعلق نوتم یدل |

 . كنرد ۴ كجدهیا نورق تعاطا یدلق نوحیلاوحا و ی دل نوو نی راوایدرو

 | كنرفلادال حتف یر یدید لد ٠ نا ندنلق قح یمال پولوا مهلم
۹ 

 اا 2 ۳ 0

 نو
 ة راناود هدنسهناخبتکی دنفا ( یربمآللع ) موحص یسەخس ر لوک« کات اود

 6 قرهریدزای هدننابح لاح هد ٩۳۷ موحرم یمال ییهخسن و . رددیق هدول ۹

 ذم . ردشت| مد هیاشاب ( مهارا لوبقم ) نالوا یمظعاردص كنب رلترضح ناخ نایلس
 ران نالب زاب نوا م دقت هدنفررط شاب ۰ U سا رم دایعا نایاش ٤ « لت كب هدهسلکد

 . رذنکم قلوا یسزاب یدنک كنيعمال هعطق

 ماس < یا دیزباب ) موحر تال هکر ولوروک هسرولوا كحهلبرمک ندزوک رب هلبّوش ناوند
 6 یرلهدازپش <« یرلنوب < شمانشای هدننامز كهاشداپ لوو چوا یک ( ینوناق ناملس « لوا

 هد روق ناطلس ) ؛ شا حدم یاوذ قوحرب رکید و یرایلاو هسرو « ینسالکو « یتسارزو
 ش زاب ودر نو رلهدازبش ددعتم 4 شمهللوس تافو ع را ه ) 4 ناطلس ) « هرظن "

 1 . ردیعاش رب شلوا رهظم هرلطل قوچ كب هکر یپعیبطو
۶ ۳۱۱ 



 نراوا یی

 رلرغار رکنل بوکح هدو نشاب تا رایک نابوق ندننمز برغم اس اراک را

 سودول نونج راک ناقبح ندرازج ررود بوزک سکو ک رغم یمهعلق نراوا و ار

 ردهلبا یلربازج یراراک اعاد رارلکهننراو انا و هدلیم كم لماکهرزوا زدلیب هل راک و ۱

 ناطلس ؟ردمیظع تاربخ وص ردراتسرد نت قلخ ندنعودلوا فیطل یساوه و 1

 شور كیزو اشاب نسح یلج یررو نادوبق كن آ رددادغب حاف عیار ناخ دار 2,

 بیو دیک | یک داهرف یرانوتس ییموک و یرلایق نذر, قانق ر بودا چک

 رک تفایض بارو ردمیظع تارخ ک اقح ردشمهبا یفایض وص هنسلاها رهث

 ینامر و یطاک و یجتروت و نوه کر در جیپ و غاب یفاص یرلهبک | كەل و ] ۱

 1۱ ابخ تمکح ردقو یراتخرد یورب و ینوتیز و یراتارمثم اس و یر و

 یرشآ لو هنگ وا كنسوف هعلق ردقو یحاغآ د وهف هدر یربع ندنو هدنراید نام

 باسح هنس ره زاو یاغا هوهق ر هدنسهحماب یهدندرا كنناکد یلج ىلع حارت

 نالوا لصاح هد را راید مور ناه 4 رونلوا لاوس. یتخرد لاکا ا ررو لوصع

 ودجاغآ یک یهدنراید نم ایوک رولوا جاغا دلوجوک و قام لا یک یحاغا [۱] ر ۵

 [۷] راک یتفازطا هدنرامایا شق و نمرتسوک هیسک نوجما نسها قلعت رطل ۱

 ردکحضم تخرد اشا ر راه سا [۳] رغط ر هرجا هک بوتروا ۱

 ندنسمد زفاس رنلشا یسمد زفاس ققر لابخ ندی ندنناچ ودع ری

 گراراشاقاقاح یلهحاط هرلکنفوتو رارروتک ایادههراید یه ذی داب نوک کو

 لاکشا مقر ENT :اشا هحنابط هلوا هدنرهش هحیلشاط هدکسهو را

 لمرا غاب اب ابارس هدازف عساو زود ر ]٤[ هدنسهلق یحراخ كهعلق ( شوراو رک

 مور اینک | اما ردرلوا ددع وا هلح یلونروا تیم هز و یناقوفو ییاتح یاس ۳

 ناخ رب هلج و یدحسم هلحم ر هلج ردقو یدومو ینمرا تولوا یراهاخ یسهرفگ
۱" 

 ر هلمج الا ردقو یرلتاربیخ یربعو یمامح راویناراجت ناکد ددع شب نوا هلو نرفاس

 نایزاغ هلج بودیا ریس یخد هعلق وب ۰ .. ردراو هاماخ یارفف نکس تر

 بولیرربآ ندزع رار رب یقارمشلغا ا هدقدلربا ندلغوااباب بوشلعادو هل رانا ا ۱

 ۳ هحلشاط هحیهاک هرجا رلکلن وتنزو راغاب هلنا ارد بل لفرط

 هدنجراخ یسهلبق : ك [4] رافط : ك [۳] رلهک : ك [۲] رار : 13
EEسس ۵  



 یسهمانتحایس یلج ایلوا

 ان ریکراک یلرک بارس یتلآ بولوا یناقوف هاکدبعم راقیچ هلبا نابدرت شاط قابا نوا
 ردیح را هدنرزوا یسوف هلق ید كوس ردراناکد

 ند موق نوحکعا تدابع هللةبسح [۱] ند لها یاغا داهرف ا یدالیا

 ..هنس[ ۳ [نیملنسمللدحسم بی ر نح را یدل وا مه هر انصح و هلو ادج اسم [ ۲]هدیعفرشآ

 ر هلو راونالاع هسردمر هله ردراویخد رادجاسم ددع...ادعام ندراعماوجو

 راو ناشورد ی ددعر هل و ردیاربخ كلا دا ص ناطاس راو ناص بتکم ددع

 ایر | ردناکد Ao هله و ردکناشاپ هلاغح یعامح ددع ر هام و ردیاخ ددعرب هله و

 همشجهدب راشاب قاقوص ره راک ندهرشط بودبا نایرج راوص تایح با هرجا راقاقوس
 ربات شنوک الصا هثلسح یوسراح مردرپشن نم هل راجاغا اصا زا یرلراس

 ]£[ سو ج رطنصو هل وط بوروطوا هدراهاخ هوهقو هدرلناکد رمس نابعا 4 بوسما

 ۱ هلم ) نایزاغ سال لاکشا رد ( رو هر رج ار ز رارنلک | بواتوا هشام و اماد و

 .قراصهرزوا سف یراراتخا رزک هنادنول بوک ی ایسا رازج راک و رانص ناوجو رب

 هدنراقایا و هدر رب راقاچ ددع چوا هدنرلب بوک رایلشپ راط ندهخوج نوک انوک و

 .یزمرق هدنراشاب و جواب كنرف و یلریدلاب ضایب یراتیکی ناوج رارک راقاموط هرق
 مدمروک ییراهنانز اما رارزک یلقاشوق اتروا هداثک یراوزاب و كاج هنیس و یلسف
 ضرصلعا تیغ راقج ندوف هدقدلوآ هموجرم تروع هدنوب ایف لک سال هوک ه
 یسولبهرطو یسونوط می ردراو یراتیکی ادخدم یحاص تیحو سوما شک تربع
 برع هرق و نوک انوک عاتم بولوا اار بولکه دو را ص یرازج و

 ( نید لها یاغا داهرف یدلیا داینب یو ) یسورغود راو كلکیک ا «دعارص» و [۱]
 كعد هلبلوش عاش هکمردیا نظ ردقلفم یسانعم كعارصم و ] هدبع : ك [۲] (م) ردیللوا
 .قوح رب اهد نوچا دم تما نالوا دابع فرشا هرجا نصحو هکمرلید ندقح بانج : رو هتسیا

 ( بیرت )"میراث . ( نیلسمللدحسم بیرت یخرات یدلوا ) : س [۳] [ (م) هلوا رلدحسم
 هدیسهخسن ط ] شنوک :س .شروک : ]4[  (م) ردهدمرتسوک ۱۰۱ 4 هکر دقجهقیج ندنظفل
 ورغود ( شروک ) یهدنسهخسن ك. رددیلک اي ( شنوک ) .کهدنسهخسن س. ندییک نیم
 . ریل ۲ قیشیقاب یسلک هدنسهرا كانسیکیا و هلفلوا اماد یل 1 « مرطس یتسوا هدهسریای هلوا
 هدنسهجرت عطاق لاهرب موحص یدنفا مصاع . شعا نووا عور هکر د ( سوک ) یسورغود
 هدنو اریز ردپباشم هتنویوا چرطس هلم اف ردیمسا نویوا عول رب ت سوک :! وند لاو
 | (م) رلرزد لئاقم هنر یرب «ننولهعطق ید
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 نراوا یی ..

 لکش هرزوا نورو یلایق قامحا:زت-هدن عا نامل قاجحما ردایرد فرط برفمو قرشم اما |
 اق س رخ نیادام 28 کردار علق هرشظ رب هعالوط یک یسەتخن [۱] ها یمداب
 قدنخ الصا هلا قالوا هرزوا رلاق یباجنءرق تما ورکس كيبچوا هرزوا ,یراوید 1

 هلامش تناح ګردی وق نام هدایرد بل یس وق رب ردراو یرلوف دذع ۲ هلجو ردقو أ
 هنسبرجما كبوق و کردین شوراو كوي ح وتفم هلق هدنفرط ق یر و اردرظان 4

REFEیک ناملس رهم سدسم لکش یسهعلق راو وا هيي دنلابناه هملق ما هدنیناج نود  

 عنصمیانعر ةىاقوب ردرلهساطددع یتلاب ولوا ناتم هی اطو رب هدنسهشوک رهورد هعلف هش وک یل آ 3

 ددعررن هوزوایسهیاطمهبوللاشرطمكنضیشاطرهرکردیوقروشرت ىم !شاطوهلوطفاص گ
 یهوردرآهنیزم باق شمرونسح تیافهملقراو یرلهاخ لوارقهقریک راکیلوتروانوشروق "
 لاغزامهرژوا راندیوردرلپوط دما رس رظانهنامل ینهامج یراپوط زع لاب تاقرشکی/هدهیاط |
 لماکیمرح هج کلا هعلق او راو یرلب وطیهاشو هجحاص ندصد ددعزوب هع من ٌ

 لوتروا تمرک زسجاب [۲] ددع ۲م هلج هدنجا و ردندآ همرک اما ردءوطخ كيب
 ردلاهبق مظعر هرزوایسارا وق راو یسوقر رظان هلامش تمسو ردراو یرلوا رومعم ا

 رانابساپ و نابهدید می زور و بش درر هناخناوید كنمراتارفن و كتترلاغا هعلق

 رزوطوا هل كنهملق ماو و رازلکب تبون بولوا هدامآ . حال ي هدنو

 هرشطینشا شیاتس) ردبلاغ نشرا یمرک کی لماک یدق بولوا راود ینا نلاق مخر قايا ا

 بوللوا ۳۷ یغنودارلا اب رک راک ردعدآ زو زکس كيجوا یعرج كبو 3
 روتسم هلناتمهرک اارتس بولوا [۳] رلادوا ان رک راک ددع ةا هام هدراصخ نورد 1

 بولوا هرجا هعلق و هاج ناخ ملس نا ثلا ناخ دارم ناطلس ردزارومعم نادناخ 1

 هدنجاوشراح نکل رداسز عماج عنصم ییهرانم كزا رب و یلهق رک راک و یلنوشروف 1

 كراوا ر  عماج یلاتسلس ضوح هدنمرح هدر عهيم "۷ :هدنساروا كرهش 5 بولوا 3

 ردوب یخرات هرزوا یسوق هل

 لاعت تح یلاخ هلیوش یداموق مما وبشا یدلپاب هللادمحم ۱
 ۱۰۱5 هنس [6] العا هجشوخ ینخرات رایدید ۰ ۰ كماقن و راتیلیا  ترایز ا ]

 کر دماج یلهرانم نوزوم و كزانو یلتمهرک ماج غا داهرف کهدنجنا وسراچ ا ر
 وا: 27 داع ۳۲ : ط 4 ددع ۱۳۲ : ءا ۷4 هقا ؛دوخاب یمداب : 3

 (م) رویدیا (۱۰۱) هجنلیدیا باسح ریه ( العا هحشوخ ) یهدعارص و ]٤[



 یمهمانتحاین :ییلجت ایلوا

 وبتاوک هونج E رافیص هجرابو نویلاقو هغردق هراپ زو شب هنجما مکردمیظع نامل

 ندراکروز راکزور زیکس ردرظال هزاغو وب راب و هلح بولوا عقاو اق ییا 1

 رولوا یخ ور ر ندرب چ وا هرجا نامل وب یتح ردناما نامل مساو رب نما

 .هدنسان رواكناعل [۱] قاجتراو ویک هلو هاب طا فاهنام روک دن زد رک رغ والا هراز

 هروک هراک زور نرارومد بویلعاب هغخادا لوا نرارامالب راکوز قجادا كجوحوک رم

 ادتا هدنرات ... هنس يج ردناما نامل [۲] ییماظن العا بوغارب هسرولوا هفرطه ره

 واشود نم و با فطو نادوق مظعمرادرس هلراگهزاب زوییدب وند ییساغ هطلام

 هدنوب یراهغردق سا روللوص بوتغص یساغنود نانع لآ ميج بورک هلبا نوا
 وب هجیک رب بورا شلو هریک یربغ [۳] نیرارکسع یزاتامزاولو تامهم هل بوعار
 Ea بودا حت هددحاو نا نرلهعلق یرودوط ادا هددبرک ٌةریزج وع ندنامل

 کرد مالک لام كدتسا حتف نایک ادخ رح د کوو تولیراص هنس هعلق .هساح

 خاش و هجراثک ناعلو ندنا "ردناما یاجریرلا نسامنود نایع لا نراوانا نامل و

 بوک هللا رلتا .:. رنو یرار یلاوصح نکر دک هلن

 ٍ جن لعب د دج نراوانا هما ریطس) رد

 نا اس شاپ ص حلق اهب هدیرصع كلا ناخ دام ناطاس هدنح را ۵۱/۷ هلن

 یبقنو یستفمو ردسهبحات ۳3 یساضقنوتمو ردقلاداو و هدنتلایا هروم م رداسز هعلقرت

 یسنحو یراصح مدرع ددع ... و یرادزد هعلقو یرادرس یرحیکی و یر ادخیتکو

 یراا هملق ددع کیا نوا و یسادختک رهشو یسغاب رامعمو ینیما جارخو یرادجابو

 مع نامل رب ییاملنراواوب ؟ردلوا (دیادج [۵] ناراوانا هعلق یانن تسرد ) ردراو
 ناو یراپوط كنبراوا کسا یهدالاب هلبا قالوا یزغا رلیرک ندر ییا بولوا

 نام هعلق و رار هایرد هدنخشا ناوسنکیدنک- ی رتا ۲٩ ] یرلهلق بوط توسمهدوروقا

 1 اسا راکیانب لاثم یدادشرب هدنزغا نامل الاح رلیدنا تباصا ک اقح رایدنا انب هدنزغا

 ودایز ةعلق ر بودا ناماو نما امل بولوا ماننروس نیتمدسو نیصح نصح رب

 ات انس

 is [۳] [ ( یلقاطی ) هایسالما كياتک ] لقان : ك [۲] قاجمراو :ك [۱]
 ١) یرلهلک ) یسورغود [] نرازا : ك [ه] كنساضق : ك [4] (م) ردیللوا ( ندرلرکسع (

 ع (م) رديللولا

NV 



 ینهعلق راوا یصا

EF 1هدنجا هعلق هرواو و یدک ا هد ون غا رادزد ردراو یراحاغا توت اقر : 

 ,یخدهدن واما ردهشارخ یراراودو رداحماجالاح اما ردراو كجهعلق 2 یخد تاق

 .راردزجاع هغامقیح هراصح نرانو مدایم ارز ردقو انب رثا یربغ ندنجتراص وص
 ,ناهردقوراوند الصا هدنفرط قرشم كنسوراقوب رک او یسنشا رک | كنەملقروك ذمام
 .ندبا [۱]ناریساوهرب کرد رلاقهرانمنیای الابیدقهرانم نوا راف رطل وا ار زردیسهعلقتردق

 .هرقو رانهاش ؟ردرلابق لقبصم و الح ر قو یر كحهردشالبا قنرط رلکر ز ع

 راشمهنود وای نلهنایشا [۳] هداق رادهنخر یضعبراجکتلودو [۲] راسنک رکو راشوق

 قایا هدقرش بناج رلغابو راغادو رلارح هل مدیا تأرج هةقاب نشا مدا هاذا

 یک كجهربحم ر دینسرح هلج یفرط یس و یسهلقو ینونج بناجو ردنایاع هدننلآ
 یراپوط زع لاب ددع چ وا یمرکی هل هدعالقو و ردالاب ةعلقر, هبنمونات ینعی ردناکیاو

 : ردراپوط دما رس رکو د نارو یسهعلق نیراوا یی هدینشاو اراق هنس زعا نام هل بول ۱

 ,یراتارفرادمان و ر امو راروزوتف [4] ندنولق یساقنراوا کی یتشایرلنادن ول كونو
 هعلقو هدحتف ناح ردراربقف یالا ر اما ردراو یرلراصح مد ددع . . . هله درگ

 وو ردتات بولوا یسهیحان نوتم ن الا اذه ىلا بولوا قاحا .نساضق یسهعلق نوتم

 اجاج ا راما انب ناتم راوئد نوا هنیناج ندنسایرد ناخ دیزیاب حتفلادعب هیملق

 ,قجادا هجهرقو هحنوزوارب هدنسوشراق كنهمرکر اوبد روک ذمو شلوا رادهنخر راوب
 هعلق هللا قجادا و ردزکحاد ر هقشاب بولوا عق و هعالوط هبرغ بناج ادا ردرار

 رلهعردق هفرط ندقحادا اما ردج الوق ر یلنرد کر دزاغوب قلقص ر یسام یس

 .ناههبص وباب ریش هت یشاطلا مدا اتفر هساج هوا نديناچ یر ارز اس ازا 5

 نا وا ندزلاقو نوعا هک هظع .یانب رب كرءدیک هجنرانک نامل یخدو ردتجاآ

 .یرلوصندن رلکدعا رامع e یرلرب یضعب هلا مایا روصاما ناشر لب هنس لق
 [6]روفوجوئرو هنمسا كناملو هجنابلاط كنرف ناسل ( نراوا مظعنامل شياتس) زم

 زاص: هوق:هدننانس قارطا ناملزوب لااةققح ردکعد ینلزاص ینکید هوق یتفی رو 1

 .نوتم ناعلوب رولوا یربصح بفیطل رلرروا ایرو یک یربصح رصم بوس لشي ی

ê 7ینادخر نامل وو رایدک هنیزژوا لیءهرق زدلی هناه و ندنوتمو ردلیم زوقط . 

 .ندنلوق : ك .]٤[ هدایق شلوا : زاذهنخر.: دل [۳] رک ک : دل [۲۳] ناربط : ك 137 3

 روقنوج : ك « س 1
Eهم ۳۱/۱ تب  



 و با ی وا
 سس

 هنس ید یدسلوا یسریهظ و يوم هدنجما ردلکد دما رس علق ة قاحنيلا هل الادج و

 ناح دب را الا ردا هعلق ی کس رو هب اس اسا ناتکهک -واو لمح ه هرصاح

 ,شمکحرس هاسرا یسهعلقو ردرلپر ندهبفرعفلاکت هلج هدنلایاهروم هرزوایرب رج
 مکر دالاب علق ر, لاثم اهقهق هوکو انب یدادش رب هدنسالعا ُهورذات كناق یراص نیمایر

 هطاحا بوک و د ایردنسایق یسهمبرا بناح كنعلقو اما ردیسهعلق ناو هدناتسدروک ایوک

 .لوب لاسموق هجا رو ردهرق راو یو لاسموق كجهحنار هدنفرط قرش قاجحنا ردشعا
 ۳ یسهبرا بناج ادعام [۱] ندفرطییاو ردشلوا مقاو هنسترواات كنامل یخد

 كيب چ وا هوراقو شوفو هیلف ورافو ندناعل ینشاو ردلکد نکم رفظ ندفرط رب
 2 یوفو ناتمصد ر رظا هقرش هدفرطلوا ردشوق یلاق كد تیاغ رلبقح تیر

 غاب لتمهرک_ددع نکی یھت رار د هعلق ینیشا هنسیزرجما ندوقو راو یسلاع

 یماح دزاب ناطلس و رداعناهج یرره اما ردراوا قجاراد ان رک راک زسهاب و

 .ماح و ناخ ردرلقحاکد ددع شل یسومو a رصتحو دفم اما ردهدو

 ,ناملینشا ییوص ردهر زج ر زسوص ناه ردقو را ندهحغیو غابو بتکمو هسردمو

 .برتع اما اا وص هعملق هللا رکیشا ندراوبق کهدر لاسموق روک, ذم هدنرانک
 بوق ینشا بودلکوت ,نرابتسد وص هدهعلق هرزوا رلکشا نرتک وص مک ردنربع یاشامت

 راکشا رراوق هبهعلق یرلکشا بورودلود هللاوص یرایتسد رامدا یهدیفشا هدک دنا
 [۲] كنسرامخ یحاصهناخ هدکدنا راح ةزاغ | هدنماقم هاکس هدک دلک هنگ وا یراوا هلباوص

 .ندنعودلوا یرارامج ملعم هاب وا ررهدنوک هنب بول آ یوص ندکشا بول نکیدلک هلاوص
 هنیرامادخوید « مرهدیا [ ۱]ملعم ندنکشا نراوا ینس » مکر دلثم برضهدش الو هروم

 .هرزوا بس رو یرلوص هنسالعا هورذا كنسهعلق ]٤[ نراوا هدشا راردبا باطخب

 ضاسندهعلق ینشا نالوا فوصوم وو ردررقم حرص هدنادناخ یهو راقبج هللا راراج
 بابدبدج لوجوک رب رظان هونج بناج بوقیج هیعلق هنروا وراقوب شاب هللا لوب یلاق
 تر ناراب عیج راو یجنراصوص میظع رب اما راو یرلوا ددع ش هلو راو یدبدش

 . هراص ندرالو بویمتک هبابه رطمءام هرطق ر بودبا نایرج هجنراصوت هلبا رابازیم
 .هعلقوب و رازاموق راباوت مکر دقوب بلک الصا هدعلق و راو یراه"هاشب یلاق كاب رالود

 .هلنحتفو یدندعت كمال هدنسهخسن °ك[ ] كننردنج : ك « سس [۲] ندلو : كل ست [۱]

 نیراوا : ك [4] [م].ردشمهکرح
 سن ۳۱۰ ےس

 ناسا مي کوری
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 یسهریزح قار
 سس

 مان یس ادا e ۳ رانک هدف رطغاص و و نکرد لوس

 هزک رزوا نا باولک تاب نول وا یهاظ یسهتفرف رفاکر ناد درا یزاغو كنءر زج

 نک را ور هر د بوش ود هنس و ل زات ناه e وا n هشناوا

 ینو درم رال هو هزه ادخ ۱ ا راکنفوت هاو بوط جاقرب هرص زعدرآ

 نرلکرد كنسهتفرف هب راقک نوعلم قدل وا صالح بوقبح هرلعاد بوی ت سار

 أ
۱ 
1 
1 

 e ۳ هر رلغاد 7 ووا ناهب ی ادا قار هب ا

 رولوا تبصغم و ی

 قفار هرزح لکا E فصورد

 نراو انا و رشت موش روق مکرادنش كب هنسهرازج هروم ی ہادا قار روک ذم

 را ندنرامع هدنجا ۳ ندیراواا هرزوا لب رق مکر دلم زوةط یرا امس ام هلیس هعلق

 هدنرفس نورقو نوتم كناخ دزاب هاداو ردکجهر زج لاق یفاص ورک زا قو

 اما رلرد ( هندارب اک هتسا کت و اش اما راشعا همست وند یسادا قار

 ردرا و یر تک نا رخ ر ندا نالوا نبات تاک ا یک ناھ لصا

 هد وص جالوق کیا ا هنر هلا دک نزد راک بویلغاب هنکو ا هشینک یرال

 دارم رانویلق [۷] هجراق ردزکد قیم جالوققرق یفرط هرق كنادآ روك ذمنو رالروق
 هب رک كلب هرق لم شقلا لماک هتسادا هسلک زا دل رفاک ندنمادا قار و و رکات

 بولوا صالخ ندنسهتقرف رفاک هدنکوا یسریزج قاروو رلیدک  هناج ندیطاب
 ی هدتعاس ۳

 یتع نراواب -هملق ی لاع دما رتن یاب تتکنرد

 ناطاس [۳) هدنخنرات ... ردیسانب یاب کیدنو یاقودنو ینیاب ... یسهمست هجو

 هب یهاشداب تلاوص اڑ رلیدتا ملست هل اناما نراحاتفم هعلق تا ا ها درا

 جتف نسهعلق سودروک هج حتفلا وا امدقم ارز و و تواپ نرلکبهمهرتک تفاح

 كنج نوحیقح ادخ اما رلیدرو هللا ناما ینامایب هعلقو بوت شرط

 [(م)ردشیلک ای]هدنخ را ۹٩۱٩ :ك «س [۳] هحراق :س .هجراب: ك [۲] هرتسم ك [۱]

Jی  



 3 یس امانت اس یلح الوا
5 = 

 1 ددع ر جر ردراو یا ریقف اعلا هاشاخ ددغدر ر هلو ردراو یک نالفغط ناخ دجا

 1 9 SE تفو بولوا ها نس ساوه دز و 4 . راو زا ۵ شا هاکو رلشا ه

 نت یتلخاما رولوا راح تدش تیاغ بوروا N یلاتقو ا

 :E ۱ ییا لصاح هدک اب هلاخ رمس و تح ردح ودم یسهوجص و بوح بولوا تسرد

 لاحو نسح ر هک ا ماع قالخ بواوا لصاح .ماس,ناوخ رب مان یلچ هللادبع هداز اغا

 ۱ فرو ی هدننای یرونم یور كنا شنوک م کیدشمرو لاثم ین بادا نسحریو لاکو

 1 ۳۳ هلزسک موش نسحا ناوج و هدقدلوا موح ص یردب یراب ټ تمکح (E غرد
 1 ملع بودا لوغوا ترخاو اید اا هاب یدنفا ایرک ز یلسودروک فا درک ها

 انقلخ دقل ) رانروت ک کودلوا كاپ موصعم دیشرو بح ر بور دتبا ملعت تفرعمو لاکو

 ۰ هروک هنغوذلوا [۳] كلهاوس كرهشوباما یدردبا توالت نتیآ موش نسحایف ناسنالا

 1 4 ؟ردراو روک با راس چ ر هرجا نسح یوسراح یتح ردایح بآ یرلوص

 ۱ . ردو یخرات [ع] كنانلانع لوا ردقو یثم هدش الو

 E ايفاع اص ناج یا هنقشع كنيسح + | ینخرات ید د [ ه]یداه كرب وکلیبسوت
 [۲] ۱۰۱ هنس

 ّ یطاک و یجنروطو ینوعل ندنتارمثم تاحودم بولوا باس ىسەچتاب وغاب دكرهشو و

 یآ الصا رونلوا لوانت نکیا هزات یک امروخ ینوتز اما ردحودم یربجنا و یرانو

 رک يا( یااعیانص حودم ) و ردقو یلاتحا قالوا هدنوکبسم عبر یسهبع و ردلکد
eااو هرالارقو هراهاشداپ بوق هرجحما شاق ر یلموک ر  

 عنصر بج ر ارردنوک ایادهیزب كلکلم وک دنجما شماق موعو رز هرالکوو ارزوو هرلتالو
 یخدكن ا رولوا هدنرهث نوزفا برط هاست رک دین ای را هلی هدناتسدنه ؟ردزب

 ید یایبداقرآ رمشود ۰ .. رارروتک ایاده هنبراهاشداپ نامع 11 هنس یه لندن زر حود#

 یرلهرد ءرطاخو یفوخچاقرب بودیکه یونج [۷] تعاس ...هلبا ایردبل بودبا اشاع وریس

 . (كللهاوس) هلبا مال کیا اب [۳] نزن ا: :پ [۲] (م) ردیللوا (ردرفی) یسورغود []
 ۱ كناتا : ب [4] (م) ردیللوئوق هدش هنیرزوا بولیزاپ هلبا مال رب هجنلوصا فلس دوخاب یلزای
 ۱۰۱5 هنس و شلزاب یک ینیدلوا ةدارو تبع عارضة یجنکیا هدرلهخسن [1] فتاه : ك [ ه1
 1 كنسهلک .( اص ) رکا.رودپا (۱۰۱۲) هعنلیدبا باسح هلیلکشو عارصء و هکو بلا ردشلرتسوک

 4 (۱۰۱) قرهلوا مات نامزوا هسرلرولون وق یسهلک (ًاحابص) نالوا اا د هچ اهيو نزور <
 تعاس < : ك [۷] (م) رودیا

۲ 

 نو گجت ات TOT تک رس یا وا سر لر وقت

 وبا 1۲ اون



 بسم یه
 سس

 یلزم بوط رب ندایرد بل یسهعلق ردیک یرادنول رازج هل یراصح مدرع یزاغ

 لکش زسهلاوح عفت رب هدننرون یغاد [1] نوک هعج هدهرق هدشنناج قرش یرجگا
 رضاح راوتسا راصح مکح شاوص ٌهعلق نتم و رک راکر و شارط كنس رب یمداب

 طابر ناتمدسو ناصح نصح ر رظا هایردو هن هعبرا باح یک رستفهردژا مکر دشاپ

 كنهملقو اما ردرلاتف یزاغ ناشلامظع قلخو ناشلامیفر رب مکر دیدم زوتو نم

 رلایق نیا یفاص ارز ردلکد ۳۳ زدقو ناشن ر ندرمحو قدنخ الصا هدنرافارطا

 هلودتاق یيا هلو ردعدا كم کیا هل یدرک ادرک كروسو ردشلوا عقاو هرزوا ۱

 ناتم یخد یسهعاف ان I یاب اوتسا راود نلاق روت رک ی یدادش مخر ۲

 مکر د را وراب ج رو لاثم هاط داش 5 هدهءلق فارطا ههو :fe ae و

 تمهرک ددع نسکس هرجا هملق و و ردراو یراپوط فطل تیاغ هرزوا یراهماطره
 رظان هقرش بناج هلحو ردراو رلرومعم نادناخ ان رکراک یناقوفو یناتحت روتسم ا

 ناط س کا وق هطروا رطا هقرش اما ردر لوق تاق ییا اما راو یسوق صد رب

 هدیزو ۸ ۱ كوبق كوي هرشطو ردیاحور عماجعنصم رب عد زرط راو یعماح ناملس

 ندوقو ردفوشکم هقرش بناج یخد وقو راو یراوک شوخ بآ ٌةمشج تاح با
 [۲] ددع ۳۰۰ هله هرجا نیمز قلاقو قلبراصر ( نزم شوراو هرشطدقرد ) هرمشط

 . و یلتهرک یلاقوفو یناتحنو نم لاثم هعلق یلراود شاط هل و انن رک ر اک اپارس

 ts بناج کراو یراکلد یلاغزام ثدنوتهدواره ع ردراناداخ ن مو رومعمیوتروا
 رددکنرف یفوخ كنقلخ رهشو ارز نعهزک بورک نمشد الا هدرلقاقوص نالوا

 رایدنا رارف رساخو بئاخ یسهش بولبرق هل بورک ینرف كیدهو هرهش و رک رب

 هعلق شهلوا انب كرس ریس ردرالکد هدرب ر یحوا یسکیا كنرانادناخ كرہشو ار

 راوی یمهناخ كناغا ...ادلج راردزوک یر و اما ردرانادناخ لا ق

 رازابو وسراح نیزمو رومعم ددع یللا هل هرجا رهشو ( تاعیانص لها هناخ راکرد ) ۱

 یراجاغا رانج الابدق یربا هدنرلکوا كراناکد هرجا ییاطلس قوسو اما ردراو نسح

 ردوسراجن نم هاکهریسمو حرفم نابایخخایوقو رادهاسرب بولوانزهلبا یراجاغا صآو ||
 عماح یدحسم e الوا را ویرادحاسم هل ددع ۰ 42 و ۰.۰ راویماح درج رب هاحو ا

 ددع کیا هل و راو ناو هّتخ ورس هيم ددعر و ... و ردرونم .دحسشرا, دعتسه هنلوا 1

 ددع ۰ ی 6 سد ب.[۲) یو کا بیم

 بش ۷۲۰۸۱۷ "هبش



 یمهمانتحایس یلج ابلوا

 ضوح و بولک [۱] رانالعواو ردروع ندرلارق هج نالوا هدنفارطا كنهرومعم

 تح بولوآ قاحوق ج وق هطساو الب هنیرلرب رب یرایهام مدآ ی بودا كلروانش هرجا
 لط هلرابتم اخ سشلوا ناشکدق هانا هدنفارطا كضوح و راردبا [۷] زجر

 رک وک هدرب رار و راکد و هطصم هجن و رهعص نمشن نو و هدی را هناتسو,

 نیر ره هلرادخاش تخردیه راردبا شواو شع بودا رفت ما بابرا هدراهروصقم-

 نالوا هدنراهاس مکر درامیظع تخرد یراک لزب /قالخ عنص بج زامهلقاجوق مدارانوا
 سصاخ تم هرزوا راهفص نالوا هدنسهباج لظ و هرزوا er ضوح رشع یف اس

 کدام عاب هاگهریسم هاکح رش عو بار رکا نا شنوک الصا یک ندا

 نوک ازم نوجا هاکجرفو ردرومشم تیاغ یهاکحرف هسروز هدراید راس و هدهروم-

 رولوا م ظع رازابو یاصو یا .رارولوا ع مدا كم نوا شش ندرارق فارطا هدنو

 زادنا و ددع یللا نده رقوج هدعب ردیسهحات یساضق هسداقرا [۳] هرومعم ه هدیکتو

 ۱ : بودک هونج فرط [ع] تعاس ۳ بونغص هادخ بول رانادیو ند راتکی موروا

 هتسایرد زفروک بيرق هلو بولوا مج ندنراءاطاطارالقو هداقرا رهن و كدک یزو
 ر رالوارق هنیراشاب رار اب یرابا تعاس م بوقیج ةسراتک یسایرد زفروک ندنا رولواصنم
 تند [ه] هقوح و هيام هدرللحم وب كدرک یرار نا ست هللا ابرد بل بوق"

 تعاس ۳ هلرکح نرافوخ رفاک ندنعودل وا ر قاطی كنىرل رفاک كنجر كرد كيرف

 ۱ 7 بودک ههلق قرط یخد

 اسداقرا * هلو ید ین (a~ سام نامر سلف 2

 ورک هتسد دوم هجن ر هد ۰ ۰ اسد داق را هرز وا هګور ناسا و و یپساپ

 وصاخ اشاب هدنتلایا هروم ردحتف لو در اب ناطلس هدنحراب ٩۹۰ هنس را جا

 )و یمارق هحات ددع . . . بولوا او فرش هلبس هاب ها زوبح وا ردیلاداووو

 روش و یساا جارخو یرامعم و یرادجاب و یستحمو یرادرس یرحیکی و یرا دختک

 3 ناسقط و یرادزد هعلق ردراو[4] یرورو ورو هرزوا رامور و یسادختک

 ا نیجرب : ك« س [۲] رلنالغوا و تروع : ك . رلنالغوا و روبع : ط [۱]
 ۷ علمای ]ادرک هی زا ك [۳] زیحرب : القا نیر : ب [ ردشمهکرح هلحتف

۰ ۳ 
 1 یرورورو : : اكل ۲٩7 هقوخ : نا. هقوح طا7 هقوح : ل [ ه] 3

ai۴ مر روا  

 نخ جا



 یس هعلق رعف

 م٠ > فم ۰ ۳ ۳

rرهو هعلو  . 

 یسهعلق هلاحر یخد یسهعلق رنف رب ۵ واز زر دف ی ها هداضق تا مشت "

 مدارات ۹۰ ۰ هنس یخد هعاقو ردهروم یاضق سوب افوب اما ردو رح هدالاب ردراو هدنبرق ۱

 Ç هدورس یلرګز هدلونمالسا اشاپ ینطصم هجوق تسد ردشع !حتف یلودب زی اب ناط /

 نکس دک ا یعاحنس هروم الاح ردشعآ حتف اشاپ ینطصم نالوا یس بكت

 ,یربعو e یرادرس ردارق .ددع ۰... یبهبحا مردیناهک ان یاضق لس
 هل یترامع كنسرهش ردنارب و اما ودهدرب قلشاط و قلپراص ر یسهملق ودقوب یراک

 هلجو یلیتکمرب هلجو یلماح رب هلو یلهواز رب هلج و یلسماج رب هلج و ییاخ زویکیآ
 اما as ۳71 للکش نارو یلناکد As یهیکت ر هله و یل هسردم هتخوس 3
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Aga n mer n mg mu e en 

lower oa aeی  AEکک  

 تمس [۳] تعاس ۲ب وشا ١ رله رق هر هغراگ هفور رج ندا ردقوح یسهجابو م

 .هدنسهحا یساضق 3 رپق یل هدو هردو ىلەجتابو عابو یوازو هقاحییص هیرق بودک هقرش س

 رایضعب ]٩[ احسادرا "هو و اب تعاس ۷ هب هاف باح هب ندا رر تا

 ددع نبکیسو یلعماجر و یلهحفیو غاب هدرب یلهدو یلءهرد پراصرب راربد [۷] اجارا

 هونج بناج ندنآ ردیوک تماعز رومعم روتسم هبا 3:2 ینصن و یلوتروا .ناغایق
 `. . بوک هدتعاس ٩ یرارب پراص بوشا راب و راغاد هل داسلآ

 3 اتو هلو ار

 یرلکدنا هراپ رازه هدننادمتا [4] ینو قلخ كمهاربا ناطلس کیا مظعارزو
 لعاب هدنجشا زوا غساو رب از تسبرس [1۰] ككب قاب یلعوا كناشاپ دما

 نیریشر e و ا رک راک رومعم لوروا نەک ل وا یللازو و لاو |

 (ر تربعیادخ عنصرد) ردشلوا عفاو هدرادل وص نمز دعتسم هعالوا هبصق اما رد 7

 برق وب گراو یمیظع ضوح قانیق وص بان بار و قاز تاخ بآ رب هدنا هبرق و |

OF 3( رنف ) یهدنتم ] ریلیزای هروم سواف ءاضق : ك . رازاب هروم سولاف ءاضق : س  

 .تعانس ۳ .: كل نم ]¥[ بوشآ رادو هرد : ط « ك « س « پ [۷] [ (م) ردهلضف یب

 < س [1] تعاس ۲ : 3 «س [۰] 6 (م) ردقجهلوا ( رنف ) هکمردبا نظ 1 رق : و ۱
 ,ندن رلباتک عزا ]٩[ اسوز : دا [۸] ام درا :ط ءا درا. :ك ءس [۷] اجیمادرا : طظ «

 اشاب : ب [۱۰1م) ردقجهلوا (ینوک یلخ كميهاربا ناطلس ) یسورغود هلهجو نایت ]1
 0 ۵ دم 3

 ۲۰  یسەمانتحایس یلچ ایلوا



 [۱] وشدن و ةماق شیاتس

 مدننورت ر كبایردبل Ra هنن نیش اب ردکع د یسعلق ناحبص هحور نات

 ی بودبا حتف لو ناخ د راب هدنحرات ٩۰ هنس ردهعلق كحدا رومعم بولوا عقا و

 ۱  هدهحب تباور اما هينا الیتسا بودبا عم رانك خن و کردشما مدهنم جتفلادعپ
 ۱ نششزتلا ر.یرب دنا کی روا الاب دور هر مطتع رهشاوب ہک دلوآ یاد ہل بس

 3 داغی راکش هدحتفنح شمزالوا ناحیص الدا هدرمشو بودا ےساطم یلاثم ناحیص

 3 مج یکی زلقدل | بوراپوق یناحیس نوتل ا یکهدنرزوا بوق یدومع روک ذع رلنیملسم
 . ندنفیدالاق یراجاوح باسا "كرامدا" ی نالوا هدنجما پولوا یلوتس ناحیس هرهش

 ۳ هلو ردبا اط یرعآبویب ناش ییزاقورب وفو ی لل كنبزلتآهرایزاغ هل ادعام
 3 ,ناحبص یرلشید بحاص ناوانرپ بوس ناحص ی راقب و یرالافصو یرلجاص كنقلخ

 ۱ رلرشندنرلکدتا رارف بوغار یرهش ندندرد ناحیص یتاخهلح ندنکیدنآ راتیکی ناوج

 3 رار د (یسهفلق [۲] وشدنون) رامور «هماقو نوحیکنا راشمزای وند ردشلوا هاب و یبارخ

 3 یا ردقو دازیعدا و یعدا و ردراو یرلناحیص ردق یدک ید یاب و عاب و یرهش

 ۱ یعماح رو لوا یللا زو ردراو هرد زن ییراب ... هیرق ا تعاس ر بوک

 قاجل ا ر و هجیلتمهرک یعماج وب شوا نسح [۳] نالوا یتماعز _ ردیوک زوم
 [£] هفور مظع رم توک هونج باح تغاتس ر ندا شا ات عاج هحیل هرا ۰

 ۳3 ندزلعاد اطاروالقو [۵] هسحل وب هرطو زوخرآ ا لالز بآ رنو كدساروع اک

 1  بولوا طولخم هزک دقا هدننرق یسهملق [۵] وشدنو روک ذم هدقدلوا مظعرغ بولوا عج
 ا ارد یسر زجهرومو  ءدناتبارغاما رذمظعرهن:راقآ هلاو در رونلواروعع4 راک هحیهاک

 "یشلک لع هللانآ ) ناه [4] ردبح تمکح بیرغ هلوا یریک رهن هلو بولوا هدنجما
 ا .تعاس ه هنفرط قرد ندنآ ردقو ره لوب ندنو هدنسادا هروم هک اقح رد( ردق

 بودک [۷]

 ۱ نالوا یحاص تا ك [۳] نوتدنو : ب۱ نوفید و : ب. وتدو : ك [۱]

 ۱ 2 3« س([۷) ردییع : كل ]٩[ نوتیدنو : ب [ه] ةجلومرط : ك [ه1 ةيور : ط [ 4۴
 0 تاس



 یربش نوتسغ

 زو :ردرومعم یهاقناخ ( یرداق دع خا )ا اما راو یاشیورد ۰۶ 6

 هناتسآ ولوا هدنهرط ینولخ یسهیکت ... خیشو راو یرلناقداص ناقشاع زواحتم ندرفن

 . فلیپی یارح و مدام رداسح یسحاب و غاب اما ردعاد هناوجو رپ یتمعت بولوا .
 هدنت الو هروم ارز  یدرلدب یاتسکنرف راس و ییدو هج یرلنوک انوک تالوصخ کک

 نوماه رادلو-صح ندرایداو زوقال و ندنمیداو زولاو ندنسیداو زوخراو ندارحص و .

 یلتالوصح تاهایکتانابن مظع الج یسارح [۱7 نوتسوغ وب اما ردقوب راراذع هال
 یرادبآ تارمثم هک اوف یهو یاب و یلاب ندنناحودع ردرومعم یارق ینابصق و ارق وب

 راصح كلومالسارکم ردقو هدنوک-م عبر یروخ شوخ رانلک زارک الا بولوا حودم

 ردشماراپ «تسوماج ادخ ساب یساوه و با كنارح وب ودم یخد و هلوا یزارک

 [۲] «-شموروا یلخ هج رارزک ورو ورو بولوا یرلسوماج هرق كيدو هر 8

 یراهرفک مور یراییاعر ردرلهدا ارقف بحلولسبحاص هلج یراناملسم اما ردرالناسل

 یرلتروع و رارک روطرط یک هاش ضان هکشانام هنوک رر «تتولهاب یسهلج .بولوا
 یجاص و یهرهح ثحصم 1 رر رد رابراق وا رخ 3 ضام هاش 3

 كچ یک یدباف الوا ( نیتسزغریش هکدرابز نا رد ) مرور [۳] یلقراص و 9

 ردیلع یرلفرش مسا ( باب یلکلد ) ق [ع] هدنانج ۳ هد يوا غاب ۰

 كوو و ( ركبوا خیشاا ) رق برق هک او ( یقارع خیشلا ) دهشم هدنراوج و
 قشعزابرس ر ند رارورس یرداق قیرط .موقم ز نع و ( یماش) د خیشلا ) هدنننچ

 زر زملاءرس هللاسدق ردراو یرلءقا-نم زو <« بولوا نالا س واوا ندرارورنه یملا

 بودک تعاس ۳ هنفرط هلق بوقلاق ندا نعجا مماعهللا هر ۹

 راب هملق

 ّ نجات ۱ رج اش اب درو رود س :عا كج ەق یدادش ر ثاثم لک هارو هدایرد بل

Eرنک تج ك هبرق هدتعاس ۳ هب هلق بناح هن ندا ردقوح رلارق رومعم مت رف  

 ارح بل ]٩[ تعاس ... هنفرط هلق هی ندنا راو یرلوا رفاک یلوتروا زاس یرادقم ۱

 بودک ها و

 تعاس 1(4 مرا 4. غراب :ب [۰] هداباخ :۱۶] (م) رگ
 و رک رب و



5۱ 

3 

3 
3 

1 

۱ ٍ 
۳ ۳ 
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 13 یمهمانتح انس یلح ایاوا

 ۱ اطا رلبدالشاب هذلوا بآ قرغ بونآ هایرد نراودنک نعالم دنج راقک كی

 ۲ ترود كرارفاک هاخانءهاخ بولوا لاتقو برحو لادجو كنج قردآی تعاض جوا
 رکی ىلجاخ كرفاك بویلعاب هنک دب كانسهتفرف هراب ترود بودا حس نزا مظع
 3 ندنرلنویاق رفاک هلح ادخ تمظع نکراردک هلا مایا قفاوم بودنا نوک رس
 دالا کرایدت | كنفونو پوط ردقلوا رارق خ زود رافک ندرهتف رو ناطی هدناعلو
 + ترود هرض یدرا كنلع وا یلرصم ناف لاح رد یدط وط یوو كنفوتو

 رکو نکلی هلا دعاسم مایا یلغوا یلرصم هجنورق بوقیح ندنامل بونانود یسهعردق
 ۳ تکه زا رود و دعل رلیدل و نیس هعلق یتحهنسا هل راکش نواف هراب تزود كركح

 11 نکلی هل نا لواو رلیدریک هتیراناعل نالوا سوحتمرادو رایدنود رساخو باخ

 | ۳ تاغ بودا ید یرتا تربع یاشاع وب  رلیدتک بولق هنبلاج درک

 "ام یادخ ردو یراراکز وروبش كس رایزاغ هاج كنندح رس هروم و هدشیا كدا

 ریقح هدعب . راهلوا هدنناماو طفح كیهزعلابر یسهلج بودنا ناسا نراشیایه

 ؟ هرجا نوتسع یارح ههلق بناح هدتعاس یکی" ینشا شاب بوشلعادو هلینایعا
 رلءادراطاوالقات هدقرش بناج روم . دلدتباروبع ندرسج شاطعتصمزوک زوقط ... رهن
 هرجا نوتسغ یارح هبندنآرولوا طول هتسایرد زفروک هدنبرق جسم وله بولک
 1 بوک هدنعاس ۳ یرلکلتفحو یرلارق

 لو رفع نوتسع رهش رادلوصح ترول دو

 >ا رداضق فرش هارس هاب «2ا زوجوا ردشل هاو وو یصاخ كنساشاب هروم

 دن دو یان هحا و قاراان و مالاس ال | خش ردا رق رومعم ددع . . هح

 اناعا هلج و یرادج ابو یساغا بستحم و یماغا جارخ و یرادرس یرجیکی و

 | هارخ یرهش ندننراغ ییدنو یاقودنو و راشعا رارف هرلغاد ندنوعاط اما راو
  ال ةصخر ۲ راطق ال ةعرسا و یللوصحم ر دیمب ی غاز کیا ندایرد رس ود ردود

 اع ددع ۽ هجو تالح ددع 4 هل بولوا عقاو هدنایاپ یب تمينع یارح رب

 زالوا ردرلرا مساو یاو لعاب شلاق رومعم لس یلوتروا تمهرک ددع زویکیا
 1 رد رلدجاسم هلحم ددع ... 42 ادعام ردراو ماج یی و عماج یسا هدنحا

 اج رب 4۶ و ناخ رب هل و ردناکد ۱:۰ هلج و بتکم ۲ هلج و هسردم رب
 و ی



 ےہ هين ولافک
 هقوح ررو نوتلا رقرف هع رامادخو هسک ر هربقح بولقص ندنخیداص هرفاک ییادغ 1 ۲1

 ناو ندکلریسا وبا ادختک بورو نراکنفوت ددعرر كراقكو شاموق رر

 رضاح هنب زمی راتآ هدنو بوشلعادو هلارلبزاغ زمکیدنا تلا یرغو هلبا هجاوخ نسج

 هسرا دزدیمهعلق حجیم وله یهاکنیو رابیریع هم و یی راب لام هدساک رب ةا ت

 هعلق بودا ج ورع ی ج وا هدتعاس کیا بولوا راوس هرات نوجا قاموق ت ۱

 و ب تاب یرانا کاب, یاب با هاح تواوا نامهم هوا یوا ۲

 ییددرلک مان ود یدمش ڭكةلاقەرب كنسهر زج هینولافک كحو کات قدلاق راک

 هعردق هراپ چ واو نوتاق مهراب اک 111 ی گی تو ی یور ادر ما نکا كجرک رگ

 یرلذامداش كنفو و بوط هدرهظتفو بودا هداشک نیرلنکلیهو هو و هراب ر نوا

 ۰ بوطیبولوا تخادنارکنا بورک هل هنناعل هساک ازیا قاراحا نازک ل بود
 .قارهلج یرلورو [۲] نایروطلو هتمموروت و نونعرا بویلماب هقوشو قوذو شون

 یدبالکد مزال كعا ظن هلبا نبرود الصا کكدردیا اشاغوریس ندهعاق بقح نراقدطآپ
 یلرصم .ندنرلهدا كب قارود [۳] یتخهنسا جک لوا ( اخرا یاشامت ادخ تمکح
 .مدنتل [ ع] هک ازا تولک جک با خ هلا نی هراب ترود یزاغم یزاغ ما ي

 دل رهتفرف هراب نوا و ءردق هراب چ واو یر ان ویاق رفاک هراب یل | یمرکی رر هرجا نا

 3 طب هدتلفع باخراکیراکواو شوخرس [۵] دن ناملرافکه لج هدحابصتقو هترلارآ
3 
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 كنم رل رک ر فاکوب بولوارهاظ لب رهتقرف [۷ هسیلاو [«] هنلپهراپ ترود یلعوا لر راه
 یادص ناه قاحیایراص بو وص هرفاک ی ۳ را وص هزوط نوقو هو تروق جا ەسە

 هن راحا كر زافک چ بوت[ !تافوت ملیایر و بوطملیایر بورودلو اهر ها هل

 هلموق جموله هرزوا رلندب نادند هدفرطیر رةح هدن راقدروا بولوایدمم دو

 [۸] رب شاخر شاوص مرک امرک كنجر ءلوا قدلوا لوغشم هاعد بودا اا

 رافک بولوا ملظمبش هدحاص تقو یدود یهایس دوراب كنفوو بوط ی نا

 هڪ لدروک ین آ هدقدلاص وترب باتلاع باتفآ بوبوق الباوو دایرفو [۹] عج

۲۰ 7 

 : 2[ 11 یه TRE CTT تولرطاس ي ولو ما ۲ ك ۱1 1

 EE ك [۷] هتیلاب : [E هدن د نا 7 لا هد یانگ 4 كت س [] هساک |:

 < (وبیع) هدن رب ( عزح) ه دم هخسل ب ]٩[ راو یه (برح) هدر ( رب) و دنس هخسل ك [ /

 راو( یرغ) هد



 سم

 زامل العا رلرید یناعل ( یمارح ) هدنفرط یسهلق كنءهرزجو یخد نامل رو ردناما
 قوا تر هروامایا ینامل یمارحو اما ردلباق قمطای رایک كویب یخد هدنوو بولوا

 یمهملق ( هزوءر )۽ لسا( مزواملآ اون: ننادا ( ءدقفل ) مک رد بسر ة رب لیم

 ردي رکی هدنفارط كنسهرزج هینولافکو و رونیروک هلمج یراق ( زوتلوطانا ) و
 یدارابت ناعالم نایتشک هدزیعوطمان ٌهعومحم اما ردراو رلنامل یلقاتب العا زواحتم

 یودلوا نمروظنم نفاصوا كرارومشم نامل روک ذم و نوجا كما رادربخ هصح رب

 / ( زالوا یلارنج هملق نوک یج درد بویلکبه رظن :نوکجوا هدهر زج و كلدتنا ر رګ هرزوا

 ةجاوخ سح ههجاولاببوراقیخ ندنادنزۀجاوخ نسحءرقریساروک ذم بوشولوب هزونج

 ۳ تس

 بوی نتفایض كلارنج بودبا صالخ ندکلربسا هشورغ لایر هطوقصوا ز دیشب ناچ

 اد كنفو و توط بولوا راوس هزم راهدقرفهنن بولا نیرلایادع یلکو یئزج هجو
 بولک وشرق هز هللا یادعوم ولم هتقرف ر ندندرا ( یسادا قارب) نکر دیک بودیا

gE6ف بودما ربضا یخد نس هرفک کیا یمرکی هدنجما بویمریو ناما نکا  
 1 روک لیا ف تفرط هاب تولز اک

 ایول هنک كچوک زیکنا رهش هرز جرد

 1 و بولوا عقاو یالوط هقرشم ندیرنم 6ردقجادا كچوک رب هدنمکح كيدو
 لاد وقردراو كجهعلق كج وکر هدکجهر زجوب بولوا بيرق ليم چ وا هننرون هروامایا

 | جازوجا ندمطب هدنرلهنرظن بورو هرو بوسشانس ههریزج و راو یرلتارفن هرفک زوو
 اال | تمينع هلا تنمواحر بوشوا هنشاب لنمادختک اشاپ رهرفک جاتح ههبحرب و

 اسا رف کیا یمرکی بولآ هنشورغ هطوقصوا هسک یمرکی هلیادغو نسبک یادغوب
 راو بودا تایاعر رفاو هزب بودبا صالخ هشورغ هسک یتلا نوا هدیرلرفاک نالوا
 ؟سعدادما هدیرک بوک ندارو بولک نماغتودلدنو [۱] ناو یدمش كدک هلتمالس
 رکن بوقلاق ود هتناواندنا بودک ندزمشاب زملقع ناه هدنرلکدبد رک هسروتک

 لصحهدنا بولک هجوله علق رارکت هلبا راکزور [۲] همریص هنفرط قرمشم ندنبناجزدلب
 5 شورخ هسک رب ندنرلام كرلربسا و ندنلام یادغوب کیدنا تخورف هزب ادختک
 1 مک اروکب هدایرد نوت وافنک قد ردعونع قعاص لالع هرافک ارز یدرو توکس

 ۱ (م) ردبسانم یسلزای ( همریییص ) هلا ی چ وا [۲] ناو : ب [۱]
EET E 



 هنولافک

 ىلع تیاغ ردراو نورو وصوب رب هدنر نالوا لباقم هسودول و ردرلغاد ك

 [۲] بوک ینوروب لوا رایک نلک ندیرفم دارد یرو [۱] یس نادیمواق مکر د ردنو
 ردمزال زارتحا ندنا ءزلیک ر ودراوب شابط رب دنور اما وارد ر 8

 کلا هنیرو زاید ینامل هلزوط ردراو ینامل مساو رب یادخ هدنفرط هلبق كاد

 E د نعارب ضاب هر و هرافک بوطیهدناملوب و  ردرلنوب ندرانامل لد یب رارید

 بورو زع راتابورشمو تالوک ام هلم یلارنج هعلق بولوا نامهم [۳] هدناورظن نوگج
 سرهف ندید ل بوق ل لا هدءرق بوقبح ندنناهل کاپ و 2 و تا

 اما ردنتم یان یدادش ر عج سم لکش هرزوا هتش عش سم ر ( اینولهفک روس لاک ل

 رومعمتیاغ اما كدمهدا اشاع هرزوا زعارحو داع هلا قالوا هدنلا رافک ر 3
 یرلکلتفح نښو ۲ع] یراهسروقو یرلرطصنم لاثمهعلق. یضعب ردد حل

 یرابنابز ریعسران نیاسح مکر دقوج هرفک ردقلوا هدنسهرشطو هدنجا هعلقو رد

 هر وج رر فیرظ و فطن یسهوبح و بوبحم فیطل یساشب و یباوه و بآ | ارز
 .جالوف ۳ لباقم هننام هکلاب هنفرط لیهرق قاحنراو راک هتنام یسهعلقو رد 3

 صد هرشط ندنامل رک او ردرلر هلزوطو ردقانص یباج هملق ارز رطی راک 9
 مکردنامل فطل رارد ینامل ( یرک ایا ) یند نال رو ردموق یتلا نوا را 3ا

 رار وتا ) وشرق هنسوعود نوک یخدناه ر و راو یک هدنواتک و

 راقآ هدنفرط ]٩[ لب هرق [ه] كنرف یسسینک رب یخد كونب بولوا ناما نام
 راو ید ییامل رب [۷] هنفرط لیهرق كننامل وففتسایا خد يامل رو ردراو ی 1 ۱
 غار, هدر, جالوق شپ نوا نورك بورک نیو رد [۸]( سال 5

 هدف رطهطلغو کوا نیم .ومدلسا بوروههرق نشاب لاب هدونک لی چ کردم

 2 نامل یک قانچ نما ندراک زور زکس رارطی هسراق نراق یک وا هزاغم یلموب

 بوس: ط < شعب [۷] لناضواف : ط . ین ناضواف : 3 « س ؛

 ههدنازظب :ب . هددهرظن :ط ( ردنک اس فرح ر «حوتف» یرلفرح ظ « ن 1 هدهترظن

 [ شاخ وق هطق هفرح یجنرب ] كنرف : ط ‹« س [ه] یرلهبنروق : ط ]٤[ هدناور

 ورد 2 ) ردقو هک و دنه کل [ شا وق هطش هفرح یجنجوا ] ثس ۱

 سس رالا : بام و كل [۸1 هادتفرط ٩ ك | ۱

 دم ۳۹۵ بن ۱



 هسک از ار زجو و ردسارع تیاغ ارز رلک [۱] بوتکوا یاداوب راک نلک ندیرغهو
 بول تار اقا و ةر ردك ةرخذ هرافک ااا ا هحیک ر هدنفارطا

 مدهسولافک هر زج تو: هن هلق بناح هلا ز٤ رلهتف رف كركح یفوخ رافک بوقلاق ندا

 هقالطا ندرافک ین ( هجاوخ نسح هرق ) یسهجاوخ كنادوق قارود نالوا ريسا

 بودیک دنهدرس هنسهترک كلی هرق هدلیم یمرکی ندهسلک از هدک دتک

 هنولافک هملتو هر زج ج رر

 لدو ردیحتف یو دیزاب ناطلس هدنحراب ... هنس اما رد رام رپ ر كدو ساب

 یرافک ای رکصندبراحتف یخ هنماو نوت ,هدنخمراب ب وس مسی, ریا, نجا

 رنک هدرک ود.یا ک ق هیلق زوک زنم بولک یمیظع ءافتود,م هلبا:تشک هراب :نویکیا

 .نوز ٌهعلقو ارهقو ًابرض هلبا شوورو هرک ترود زوطواو بوت رامنل هرک ید و

 .دادما ید ندساح رب ور ندآ ۳ بولاق ۴ هدمالاسا ا نالوا هدنجحما رلیدا

 ,بوزو یناما ودهع زادرکدب ,رافک ءرکص ندهرو رلیدرو ام يو لق ندنکیدلک

 .ء.. هنس هدعب رلیدرق بورگ ندنانسوعرو ندفیآ نادند یرکسع نرو هرو هاج
 تسد اشاب [۲] هک انب ندا حتف سهریزج زقاص هدنرصع ناخ ناملس ناطلس ہدنخ را
 مزب رافک امدقم بود ( قدقدنم ) بودبا حتف علقو ندللا كدهنو هبا رهق یوزاب

 بورک ندحلق یرافک هل ید اشاب [۳] هک ان هسیایدرق هح زعرکسع نریو هرو
 ھل ااشاب ىلع جلف یخد هر زجو یرافک كو هدنشراب ... هنس هدعب یدتا حتف هعلق

 .یسر زجایولافک و و یدلاقهدزب هروامایا بود اهلدابم ید هر زجو هاسهعلق هر وامایا

 لیمزوطوا ههروم هر زجو ردلیم یالازو یرودملکش یدلاق هدنلا هرفک ور ندنامزلوا
 ردلسم ل ینامل رجا یهدننرو هروامایا و ردهدنسس غ بناج كهروم کردی رت

 ۲۳ ۰ ۲ جنسی نوک ها
 رب رثاکتم یراتاکرب و رفاو یراتمعنو یلوص تایح باو یلجاب یلغابو یلشاط و یلعاد
 تیاغیرافرط یطاب نوک مک ردلواینمالع كناداوب نكر لک زب ندایرد تح ردادا مساو

 .درک هروک هزجاع دبع ] ( رد ی فرح یجنرب ) هک انب : [۲] بویلزوا ك « پ 1
 .یسورغود ردشداک اي هدیسیکیا ( هک اس ) نالوا ی كرک « ( هک انب ) نالوا ب یفرح یجرب
 ( رد ی فرح یجنرب ) هک ان : ك [۳] [ (م) ردقجلوا ( اشاب هلایپ )

 N ¥ تم



 تن منت

 ا E e بود" حتفهر زج و ل کو کیا یراق |

 ۱ يعار هرزوا يلاح هر زج و یرانابهرو هرفک هل [۱] ندک ارا بود ر
 رارااق بورودلود مالسا رکسع هلراتامزاول تامهم ره هنحما بودا رامع یتسهملق هدعب _
 هدنرصعثلان دا رع ناطلس [۲] هدهنهنسلوا بورود هدمالسا تسد هدنخشرات ...هتساک ۳ 1
 كيدنوالاح هر زجو بوتلوا هلدابمهلا یسهملقهروامایا كکیدنو رز جوب اشابلع جولوا "

 ردراوتساروس رومعم تیاغ یسهعلقو هر زجوب الاح اما یدلاق هدز هروامایا بولوا هدنلا "

 یعرج رادام ًارئادو هدغاد یلالیواوارب هریزجوو شعآ ان ننه رهش ر هدنسهرشطو 1

 ءدننیام بیرق [۳] هادا هللا هرومو ردبرق ليم نوا هنسهر زج هروم کردیم نسکس "
 ]٤[ جیمولحوراردبا زارتحا هغمراو برق هاقلوا رایکردهدنجا اردکردراو اق ولوارب 13

 : هلطارفا ینارطا اما رد ورو یلاع ر هدنسق هروم هدنفرش باح كغجاق و نیرو 13 0

 رانایتشک حالم راهمراو کو هننروجیموله روکذم ردقلقصلا رانامرواو ردقلنص "

e ۰ناحالم نابز هل شراراق سوناف هدننرو جسم وله يامر رافک یتح راهدبا  

 یرا یسهلق سوناف الح شمرازامراو نبق هورو لوا بوروک یسوناف لوا هلا حک "

 ندنوب رولوا ادب كوک هلوک رب زار د [۵] تومرس هداسلکاز ءرزج وو ردنایام "

 | هاص شایب ودلرکتس ضا كند كيب هڪ و رارروتک كوب كيب هم هناتسکترف "
 راءفوج نوک لعا هللا لوک وکم هدهرزجو بورتک لول لوت ندناتسکنرف یراهقوجب

 یرفاکكیدنو نوحیکنا رولوا لصاح نوا كم زو هڪ هنس یه ندک و کون [1] بونایوم 3

 "اما یر س و رج هک و رپ هنیر بوزو یلصاحین ٌةعلق یک هروامایا

 2 یک یرقن دیرک بویلوا ی یربح هست نکا شکیا هدزهلا مر هسلک ازوب 1

 هثسهعلق هيم وله كنسهر زج هروم یسعاق ك.هرزجو و یدزالوا لّصاع رمحا سولق 3

 كجوك ر اب كنس یدادش ر هرزوا راب ر وشرق هنراک زور زارو بیرقو لباقم

 هلا قالوا هدنتسد هرفک یصاع اما رداسز علق نتمو بعص تباغ اما ردانعر ٌهعلق _

  كنادا و و ردلامالام هلیسایردمدا و ردراغابیرلغاد باسحینو دحیب لدتااشامت ندقرالا _

 هنمسا ردراو قحادا ر وشراق هراک زور زدلب هدنفرط لیهرق راو ینامل ییا ر 13 |

 . ناتیکنرف حیج یسەر زج اساک ازوبو ردنامل یرقاتس العا هدنآ رلر د [۷] (هزولب) 3 ۱

 3 [ ه] جیموله : ك ]٤[ ههلا : 2 [۳] هدبومم ؛ دل 7 ندبا اذا ۰ 211 ه

 هب ذرولاب ا هب رولاب : د v1] بوایو : کل [E روش رب : 1 توفنرب 3
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 ی همانتحایس ىلج ابلوا

 اع لورموک رب هدنشاب هلکسا بوروطوا ینیما كورم وک یلمازنلا شورخ كيب شوت
 ندنفوخ یسهرفک كىدنو راو یناما یاج هلو راو ینیما اما ردرومعم الاح راو ینارس

 ۳در الصا هدننورب و نوردنا كنهعلق و اما ردقوح یراهرفک ردقو یرلناملسم

 ردشم ودزو هارخ بولوا ر هر زج تیاغ ردقو یخد هکتو بتکموماجو ناخو رازاب
 ۳ اما ردناما نامل نیما ندراکزور یل ا رانود سد العا رلآ یک هراپ زویشب تامل

 قاما صانم یاج رب راطاب هللا [۱] یوق مد نکل ردبا تباصا یراراکزور سودولوم
 رج رب هدایرد لیم ٌزوقط هسلکازا ف یرشا ارد هنفرطبرغ ندعلقوو ردزفروک
 ۱ ... هنس اشاپ ىلع جلق یدبا مز هدعدق نامز ردلیم نکس یعرج عردراداوصح

 | یأرکمرو هکیدنو اشابلع ةسلکاز ءرزجو بور وهز كدنو نسهعلق هروامایا
 71 رم دع كيب eê هدنحما بولوا یسهر زج هر روا زلاح و

 یاد سورخ بواوا یناعل و یسهعلق براص ر نایاع لباقم هنسهملق جیموله وو
 ر ندنسهعلق جیموله مز و و رد هر زجر رونلوا عامسا یرلادص 2 یراصوقا و

 هر و سونطو رازجات کردنورور رلیدک هرزوا یراکزور زارو ل يمرکي یزو
 ریس نسهملق جیمولهو ز ادخ تمکح [۳] راولوزوا ینرو و E ندسولو
 |هتقرف هراپ ترود ندهرداب یللب یسادختک كناشاپ ن اح یناشاو روف ی رد ام
 قرار عراق لاعاط .رهظ و یرامدا نر و هره ی وب ها
 اکا رار هدحیموله زعرات | یحدز 2 ری
 | ۳3 هلدرتک ارهدا اشاعو رس نسهر زج بودبا هتاوا هتیرلفرطت

 ۳ هسلک اربا هعلق و هر زج اکا هع افرد 9

Eکیا نره تد هد وا مدق هر زج و یسهیمسن هجو اما رود ید  

 ہا ددع زو هج هدنش ال و هروم نوا حتف زونه ها راهتف رف رافک هل نالوا هدو

 ا ادا و افحو روح هرادجم تما كونا هد رلکدنا هتي هتسن یابریسا یرلدی

 نورقو نوتمىلو درزاب ناطلس رک ندحتفلاوا هدعل شلاق یا ود )] [o هسلک از ا)

 ررلزوا : ط « س (۳1 (م) رد ( یرلسوقان ) هلا نیس یسوغود [۲] یوق : ك 1
 اک ادا ےک هسياک اذیا ک هساک اذیا.) هلا همجعم لاذ هروک اکو [6] كدردیک :دك [ء]
 ۳ (م) ردیللزاب ( هساک اذ ) هللا فیفخ اهد زار و ( هسلک اذا ) هلا فوت
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 یس هعلق رع

 رانا بودا رر حم رایت و د مس« دیا تح ورق یراربساوت اک 13 مدسودروگ ندهرق هلئالغر يراريسا ناټوانایجاددع شبی مز هلا 9
 مدنءاس ۳۳ هب ونج باح بوقلاق ندنسهعلق هح رال ریقح هنس زایدت هست ا

 بودک وراقوب ,

 جیمواه 4هلق الاب یانب یی ج ردنا چسب رتفد رد

 هڪ .. . یسەمسل هجو ردیساس ییدهو یاقودنوت رلرازای ج وموله زہ راک یک

 هدنتلایا هروم ردیحتف یو د زاب ناطلس هدنحرا .. . هنس راک رخ یا هلود ن

 فل رش هلا زویحوا ردتاما مظع ندنفرط هاشدایو E یساداو و یصاخ ث ا

 ردارق رومعم ددع ... یسهیحا ردنک اس هدنسهبصق نوتسع یسضاق اما ردا

 جارخ یراصح مد ددع زو یرادزد هعلق یرادجاپ یراد رس یرجیکی یا
 نیمزلاکشا حرطو زرطرد ) ردراو یسادختک رهش یساغا رامعم یساغا بست ی

 هامس جوا هنساح قرش دیعل ليم ییا ندایرد بل الاب راوتسا روس و( جیمولح 4

 یالا علق انب ساط یدادش ل E ر رلقح هدتعاس ییا لماک بولوا رب

 هدایردو ندر قاوق شب هدنفرطره ردقو یسهلاوح ندنفرط ر الصا ؟ردنتم ۱ ا

 هناخهجو یوا رادزد قاجنا هدنجا یسهماق م او رداتمهی علق رونیروک ندر لیمز

 ی هدنسهعبراب باحاما ردقوب رو ندرلت ارومعم یربعردرا و یراجراصوصو یرابنا لال

 هن راج راص وص بولوا یرالو وص ناقا ندتحر ناراب یلاوص هلا جرک هدر راد

 یورسرو یراجنراص وص هدنتلآ بولوا نادیم مساورب یساتروا كناق اوباما رد

 لصتم هلق اون یسهعلق هرشط اماراو یسوق هعلق 2.0 رظان هلامش بناج بولوا ٣

 یر الصا هدنفرطره هللا قالوا هرزوا رلاق نیلا نکل ردنیتم ٌهعلق ر هشوک را

 ترک ددغ نکس دلا هوو راو ینوق ر نطاب هک دک ۱

 بی زرط ر راو یماح ر كنلو درزاب ناطلس هدننسام یراهاخ انس 0

 5 برض كروم هعلق وب ( جیموله شوراو نارد ) راو یسانعر هرانم بو
 4 هعاقراو یرلوا يمر رومعم يلون روا وک ص زوکیا هل هدنس

 یا هلکسآ مظع ن نکیا هرزوا اص نالا هل الد و هدع دقنامز رانمهریک راهرفک 9

 هر ك.دنو اماراو یرلیارمس كنم رارولوصتوقو یراهرفک زویلاب لارق یدال
SO i 



 یسهمانتح ایس یلج ایلوا

 هراپ زکس بورک هک هروک نادنول هل بود هتناوا بولوا غراف ندکنج ناه وند هلوا

 بوروک ,یرتقح رایدنابق بورک هتنامل یسهملق هجنرال زمکیدنا اشاع مزا یسهتقرف مالسا
 راب مانع لام هدنرلجا كنمراهتفرف هراپ زکس هرجا نعلاةفرط بودی ظح رلیزاغ هلم

 دیوراقح هرتثط ندر کا ولعاب افق ر تسد نرالا كنرلرپسا هرفک هلم و یراق

 بولواراوس هع | یخدربقح بودرتک هلبراتا یمرامادخ ربقح ناه رلیدتا ملست هربقح

 :ایاعر هله بوردنوک هوک نال وا هدعاد یعالع ر بورود جدااا هرزوا یرلربسا ر اک

 مراریسا یرالق واب و بولا هیئروا یراربسا هله بونا ینشا 7 حاللسرپ

 ,قارود یزاغ کناه د كدسا رارق E تودک هراغاد بوقح ندهعلق بارخ - بودلکو

 .نلک بوروک یوسشا و كنج ندهمبرا بناج بولاق تلاص هلبا یسهتفرف هراپ زکس كم

 .هنب هربشط ندنناهل هجرال نآ لوا بورودلود هنراهتقرف یرلتکب ردق زویشب ندراتکی
 ریکیدنا شاخرب شاوص مرک امرکو [۱] تک اتک لبا رافکب ودما هتناوا هرزوا رافک

 حالسر رانلوا [۳] هدنلود بوبود ینوشا كنجوب یراتکی یسهعلق ج ومولهو هردابیللا
 .هراب نوا رافک بوش دادما کی قار ود یز لاترد تو راک هرجا نیعلاةفرط

 بوردنود هنومیم شملطوط هبوط یرافک هلبا موشروقو بوط بولا هیتروا نسهتفرف
 هو یبیک افکت کیا بوش شف هددحاو نا یک هر رکج هازافک» ناطق

 هزاپ زکس كب قارود یزاغ ادخ دح رلیدرک هننامل یسهر زج هینولافک بودیا رارف
 .حالسو مانع لام ردقلوا بودیاریسا یترلهرفک هلج بودا حتف یخد یکزکس هل یک

 ,کهدغاد یخدریقح هجللواتخادنا رکنل هتناجل یسهلقهترالهنب بول | یسهلوقم هناخهجو
 نلغوارصمو كب: قارود یزاغ هدک دنا ملست کب قارود بورتک هنب یراعاثغ لامو ربسا

 .كنرف کیا و بسا هرفک چ وا هدنسهلاقم زمتمدخ هربقح رلینادو راهجوخ یریغ و

 تازض هام هریک هراپ ینلا نوا نآ لوا بودما ناسحا شور رلاط هسکرب و یمالغ
 .كنفوتو پوط بودا یغاشاشاب یبرارکی یلجاخ كنیرایک هراپ زکس كرافک بورک
 رایدنا منع ورغود هنسهعلق یتهما بوجا نرانکلی هلامایا قفاوم بودا یرانامداش
 هسک رو ربسا شپ ایریک بانج بودبا یرلاشاع وریس یذج ایردر هلو هلففلالع هدشا
 نکدزک هدهرق هجندنا ناسحا هللوق رب هللا بانج یدنا ناسحا ید هربقح وب شورض

 هتح هنا ندهرق هله لرایزاغ یربعو كب قارود یزاغ اما ردباناسحالام ندنتمینع ایرد

 هدنلو : 2 [۲] تیک ایل هل ؛ تب 1
 تس غ تن

 چ

۳1 

1 

E 

۱ 
۲ 3 

1 
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 یسهعلق هجنرال

 هم رال علق د اد ک تمص ی

 اما ردلوا یمهمسل بیس رلرب د ۰.۰ هحرال هور ناسل ردیکیدن و یناقودنوب یسیاب

 هداف ی بولوا حتف هللا همیظع تقشمو ترسع ردیحتف ناخیلو دیزباب هدنحرات ... هنس

 یرلهعلق چموله و هرداب لاب ارز رایدتا مدہم اجاح نسهعلق حتفلادعل نوحعودلوا

 یک كن  هدنسادآ هروم نکيا رام اما رایدتا دایر, نسهعاق ندنغودلوا نقب تیت
 ردراویرلاس را هدر قوح ندراودو ردهلمج الح شعا قو هعلق نتمو رومعم ِ

 یرلوصتایحبآ و یدرولوا نتم هعلقر سم لکش هدایردبل بولوا ریمعت هلبا هنا لمم

 یراناسعل رابطي اور ی و كاب یب ندراکروز راکزور كس توا یرانامل ددع ییا و

 جیمولهو نکرازارا راکش بودبا كلروانش هدایرد یراناصروق رازج الاح و راو

 كنج رد:) رلرطی بولوا تخادنا رکنل هدنرانامل هجر الو [۱] نوجرس نعاد یسهعلق"
 ییا بودا ناہپ هرجا راعاد یع ات هم ربقف ربقح و ( ینادمآ رام. را تربع یاشاع

 ناپ هدهشوکرب هرجا یناتسبارخ یسهلق هجنرال بولوا هدایب یشکچ وا ربقح هاءادخ ق

 بولوا هدنمکح ینرف كيدنو یسهر زج هینولافک هرجا یرح زفروک هلبانبرود بولواا

 ناکیار هللا نبرود نراراک وراغفص كنراهرفک و یرتهکساو یرلورابو ج رب و هعلق هام

 یدلوارهاظ یراهتقرف ناملسم یلقاریاب [۲] هسراو یلقاحنسلشی هراپزکس نکر دما اشامت
 ناه نکرارلک ندازغ رایک مان یلغوا یلرصمو كب قارود ندنرایزاغ تخم هتبا مز رک
 دوای رای كم قاروم بوقف ف هرابنواندننامل یسهملق هینولافکر وک ذم كرافک

 كنجرب بوشیرک هنرار رب یرلەتقرف ر یرایک مالسا هدایرد یور بودا تن

 خامارود نیان منا نفرت و بوط بار ,ینمملق هکر ر مظع

 اما رلیدنا شاخرب شاوص یا هناربلد هک اقح رایزاغ مز اما مدنا ناهنپ هدهشوکرم بولول

 هجراقصا بانس و یرسا راک لامالام یجما كراهتقرف ددع زکس یرلیک كلارغ مر

 قو یرالمح باراک راو رادتقا هکنج هدنراودنک هلفلوا عانغ لام یاکوب

 راقاق و رللادنص یخد ندورک و یرلهتقرف دنمهرس زسکو ن حالسرب هراپ نوا كرافک و

 نالوا لامالام هدنجگا كنيراهتقرف یرایک_مالسا رکسع مزب ناه هدلک یرادادما هلبا
 یرللاتحا هفنردلاق شاب راریسا هدننساننا,كنج کلب کرلیدتا فوخ ندنرارسا وافک

 هسروا : س « 3 « بي [۲] (م) ردیلوا ( بوجس ) یسورغود [۱]
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 یمهمانتجایس یلج اوا

 ۲ هچتسوو موقهز وب ( رصت بقانم ) ریدمهدیا عنم سکس واراک اح هلج راردپا
 ۱ او ا اج ريو نزفروک, یخ نا وشراف ندنربش []
 و راک ار کا ناطلس قیدص یراص ناه راردب در ی

 :کراوروک راز ایتشک نامه رم یدرا كغیاق هک ود ه ایرد تورودل ود موف زار

 یرالقع كرلیحماق ناه رلک بورودلودر حدا كيب کیا هرزوا ایرد.سشیرادشورد لوا

 راک هرایدنک بوناق زاغوب هسرورودلود ییایرد هلو شیورد را ۱ بودک ندنراغاب
 هیت هنسا تولا براق یقیدص یراص لالا یف ود رک هدیاق لک هدد هرب زاملاق یر

 هدنحوا ؟ردنوروب لاسموق ر ردق لیم ر ندنفرط هبحتسو الاخ نوحیکنا راررک
 هداردابو هاعتمارک لوا الاح ردهدنوروب لوا هلکسا هبتخ هسا ندهروم ردراو یناخ رب

 . یمارک و ناما ردراو یخد یرلتمارک تفشک هڪ ردکناطلس قیدص یراح نالوا هدوسآ "
 3 .نرلقاتم قوح هدنراحراو مور هک افح ردرلشعا لافتا نوجیکیدتا راهظا

 .هدنرصع یهاشداپ [۲] كجمایع كنامع لا زرع و هرزوا یربرحت كرلنا ردراشمزاب
 .شدق ( ابب یو ) ترایز ندنا رلشمعا مقرت هوا ننعا یتهفیلخ یلو شاتنکب یا

 یاو ندن رلهغنلخ ییا نوا كب e یسع ترضح خر راهور یخد یو ه زس

 لحنا باتک نالوا لزا هیبعو رارذبا ترایز بوند ردندمرلنوراوح مزا ردهفیلخ
 ۴ رب .. ترایز ندا راردب | رابتعا ود ىدا یحو باک بودا عج هر زر ول نر

 ۱ ندن رلغاداطا روالقات هسع اقره یو ونح تمس هدتعاس ۳ بول ید ندرهش و

 ۴ ,(اهایطص» هرق) بوک هلرلتا یا ردوص كجرک رشورق هزفروگ هدلحم ون بولک
 | یسااعر کردمیظع یاقوا كنعماج اشاپ ییطصم [۳] یهدیزیکک یهدلزنم ر ندرادکسا

 3 يسكب یالآ هروم ( هر ص هبرق 1 ی تعاس ۳ ندا رد رهرفک دووانرا یفاص

 . رفاکهح بولوا هدنکتا یراعاد هرق هروم یوک و بواوا مور هج یسایاعر ردیتماعز
 ۳ ۲ یو و ا بوتلزگ هدرنامل تجوک هرجا قلجاخا هدرارانک و یرهقرف
 رومعم هرجا یایابن یارح [۵] نوتسع [4] تعاس ... ندرق و و ردک بودبا

 بوک یراهاب و غاب لاثم مار غاب و یرلیوک ینادناخ و یلناخ و ییعماح

 ۶ یدک: تر کر کک :ط۳] قجاع : ط ء دا (۷).هبچسوو : 9[ €]
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 سمت اس یی بس تست

 ارداب یللات ی 3

 هاه ردزویمور یلخو ردقوج یرلوص تاح فا احشاح نکل ردح ودا یزاتارمثم

 هروم و ارز رد,رلءرفک دوانزا و یسهرفک موروا یرایاعر هل بودنا مک هجور
 كهرومیش الوا ردراو ی ی هنوک شب امان دذاوا ر اق شع زوید یشرارطس

 هسحتسووو هطاروالق و . رداشمورا یرلناسل كنراناملم دحوم ور نموم هل

 -رادووان راموق هحراو هل دو [۲] یدلیاعر یسلاها كن راتمس [۱] هح و هرط وب

 ر هرجا راغاد [۳] یک دنتام یلونانا و هشفس و رلودیا تالک هجدووانرا هله ردد
 4 نالاط ه رده وروا هن رار د یوق 1۷ :وقاح ا ردراو ا موق ا

 ی الوهیامو ردا تیزر لک هلا نامحر ردرا و یرلهص وصخ هحیهلا هنوک رب هةش

 هام كا ردتالو ر لباقم دن کدو وب هدننرو ی وبج تی هروم"

 هنوک رب ی كران | PE A یراف وطق هب و ردح ور وا 9 یرلتاسل ید كت تنی رل رفاک 3

 حیصف تباغ ؟ردیرامور سرک ها یک فرج قیصر و ردرا و یرلامهم تاحالطص! 3

 ولتاحالطصا هنوک _ شب كم وق هر رش رک دی راردبا تالک نانو ناسل غیلب و و

 یخد یدوم هدارداب یللأب و و روثل وا رر هل رال ا یاعت هل اشنا ردواو

 هدناملهلج ارز ردرل.دوم یرابجنام رازاب یوشراجو یراهادخ كورعوک هل ردقوج
 ( اردابیاب نام صانم یاج قح رد ) ردرلید و رانابهدمد هرجا یرلن ولاق كيرف نالوا

 كح وک رب ىرجما ندنرو یسهعلق جیم وله هدنسق رش تناح تنم زفووک ] تایم و

 بولوا یرلر قجانیغص هدیرانک رهش اما ردب ال یقادخ رودم ر هدنتاهم كکجزفروک

 هنوک ره گردی قاتب العا رارطپبوغارب رکشلیرادتم [۷] زونطرب [1] رلنویلغ هچراپ ,
 ینارش ردحودعیمهوبحم امآ رداهاوسلهس یماوه هجرک ردهرزوا ترف و [۸] یا
 الوا ( ارداب یبلاب هاکترایز نایرد) رداوارف یرلتمعن تابورشم تالو < ام راس و

 نم ( هلوقیت [4] بوتسا ) مزا بودی ترایز یخد یرلدرفک مور ( اباب قیدص یراص «

 ترایزبور و [۱۰] راز هزب هتیرلوا دهر 4 دردو ( ناطلس قتلاص یراص ( نالول

Eهنوقاح : 2 141 نالوا هدننیام : 2 [۳1] یرلایاعرو لاها: 2. ۱۲] هسجیل و ارط  

 :بآ ۷1 رتوبلق :ك [٦1[ قجهلوا ( هریسم ) یتورغود ] مریسیم پر هو:

 یمهخسن س . شملیفاریب قیجا یرب كنەلكوب هدنسهخسن ك [ ردزسهطقن یفرح یجنکیا ] روظم

 وسا ك 1۹1 [ شلووق هدف اهفرح نیش ] یاماها ۲۸۱ ردر هظق ماچ طف کک نام

 رتاروزن : ك [۱ ۰1

J Eهد ۱  



 یمهمانتحایس یلج ايوا

 2 رانج ةا ادلمج اما ردقوح یرلناجاح بابرا مارلها هاکچرفت ددع شمت زون
 2 ۱ عدر و هدنسهعبس ملاقا كضرا ےدا و یورس كوي ادخ عنص یاشاع نالوا

 سءا قلعت یرظن كنزعلابر نابغاب لر عانص قالج بانج ارز ردقو یلثما

 و یربظن هدکلف نوملقو سلطانوک و کردمظعتخرد ر راو دمز نوک رضخا

Jiخاعددع سعلازویحوا هل و ردلاتخ ترودهلج ردلکددمآ رس یکراورسیریغن  
 رود ءاب تا هلواط یللا قرق هدنسهاج لظ تولاص رالا هراس و نو از جوا

 ا هطاحا [۲۱ سرو دو شد لماک ۲۱۱ ی مش يه و رت] هبارس نوف كس یللا یر

 1 زنا شوغارد هلجوک بور و هلالا 42 رف ید ندوجو كو نالوا هدیعاشاو

 : ماملاب ید هطاحا هلا دنلود دنا بس ورس و بوزو نراتسد ندنشاب ید مد

 1 1 ناشا ا ۱ را تادا  هدنالعا وردا كناغ ربع ورض

 وا راق ب9 زول بوقمح هتخردو هدم سوم لا یحاص ورس و هنس یه راراس لاب

 ا هدتضرا هجو وب ردلاع ادخ اما رارردنو دراراک ناه و الو
 اودع یادخ عنص لصفرد ) ردشماملوا قلخ ادخ عنص ىنصم لسع یهیط هحارب

 و یسهیمسآ هجو كنس«عد اردابیلا هرهش و كنها یف كجرب كيرف ناخروم سو

 یا كرپش وتو نوحیغودلوا لصاحلاب هوا هدورس سلوا رمعم هنس شعلا كی
 عع [۳] و رزآ یمابا مدارا ترضحو رار د یرهث اردابیللب هرهشو نوحفیدود
 شهر ربا شتر بوت داف دوبعم ینجاغا ورس و اشاح م اشاح ورفاک موق

 ۲ وط راط ند رلشاب هجن رلکدک ندننایورس و و هحیسم یاراصن تام عج نالا اھ

 لو یروظنم كربقح و یرلکدک بوذط هرک جاقرب اقیئاب بوراقج نراروطب

 و [4] هلراتایص نوح نوسلوا رعراتا ر یخد هدهاکهرسم و ریقح و ارز

 | "اغلا نوحبحور الوا ماعحایس» هللا 2 نامسلکو ناکهرو بودا ج ورع هللا رب

 ,E زج یوکتاتساهللااشنا انآ مدار ر یز رطیراصحهرق [ بوک وا نغوقلورس

3 

 ا و رولوا دام نارودلاضا رشا تولوا ye ول لدمنادز و هام ربع اپن وا راح
 ۱ ۳ و یوم ردلها وس یسا وه ر رداکد Ee ردةلوا ی جن دک 1

 3 اع یو ) ییورغود هکمردبا نظ ] یسهبشخ یو : 4 1

 3141 نورزآ: ك [۳] [ (م) ردیللوا ( سرف) یبورغودهکمردیا نظ 1 شراق : ك7
 ۱: 2 111 نامسط ناکهرو : س . ناملک ناکهرو : ك | ه] هلبا رذایص : ب . هلبا رلبانط

E a O 



 از77 3

 رسیزدلای هلا نوتلآ و یو روا موشروف یراباف ییماح ادختک [] یر دن

 هیمماادنتک و ندا روا مت مرخ عاج یلهرانم از عنصم كزا رو یلملع د

 ,نعالواهدنابح ییارم ها بحاص زونه ارز ردرومع تاغ ی٠ج یدنفا خیش اسو بوق

 لر نرببش ییماح 'شواح جارا ن و راک نا نحو فلک |

 E ییاح هب اخ همط ینعل هباخ عابد نیا . دم رک هدروخ عماج 9

 . یدحم ی-هلڅ الوا هوا ردادحوم یاه دجاسم ددع ترود ادعام نو

 صو د۶ اما ردالاط (۲ ] نابدح هسردم ددع درود هلح ( نارقم مولعل راد ملعرب

 لیصحیت ارادددع شلح ( نالفطناخ دما بتکم تمالعرد ) ردق وب یرلناظافح ءا ا

 ددعدرود لج ( نابودحم ناشیورد هاقاخرد ) ردراو یرلنایص دیشر بج شک
 هل (تاماح ناح تحار ےدمرد ) . : E یدنفا خییش انس و ال وا را و یو

 ها یدنفا دمحا هدهاخهءط و یعاج د زاب هدعلق الوا رداتسناج ماج ددع

 ددع قرق هدزع رهش رلناکهتفلالو ما د ردانشور ما ح رفم تیاغ کک ادختک ا
 هلاکو ددع ییا هلج ( تراجم بابرا ناخ تامقرت رد ) رلرد ردراو هدرانادناخ |

 و رم رد ) رولو وک اس را هدر و يواز تا هدرا ق
 ,یوشراح نم یس اخ ا رس اما ردیاکد ددع زویحوا 42 ( تالاغشا لها نیک

 .بولکد یر لهمصا موزو" هدب ابی و ناک كت راهار هاش كت رارا زاب یوشراج ؟ردرو

 نک اکو رد نابایخ خایوق ر انک بوما ربات شک ا یسیناطلس ق

 رادز وا ند رزوا رله رهو رلقاطراح هبشوخ هشوخ یراموزوا رادهررش رادیآ رو

 مروم هنس رش اردابیلاب و نوجکنا رثردا اشاع و رس راهدنورو ی جک ۱

 رب رد ا) راشمد لزوک اقح راشم زیکنارهش مور ناخروم ود ردک ناک تو ۱
 نوع تاح بآ ادعام .ندنع ودل وا نیزه ری هب اغل اةباغ الوا ( تاک €

 ( تاذ مرا تاوغاب دادعترد )_ردنادابا رهش ناوارف یرهسیف تمعنو نایایو دخ قا
 رشع یتح [۳] منود رلغاب ددع كيب چ وا یعرکی هلج باستحا یاغا رادجاب تا ا
 ر وا کردراما صم غاب هجنراو .هنیرلغاد اطارالقات ندهملق وب رلیدنا لقت وند ررو یناط ۱

 (تاح رقم ىا راع ءو مت و ردرلناوضر هم دح شم ان ز یناتساکلک [4] یازفت ر
a 4 1 

 ,(نادحم) یسورغود ] نایدحم : ب [۲۱ [ (م) ردتحهلوا ( 2 ) هکن کم ] یرب .: ك )۱ :

 یا : ب [41 موکود : ب.[۳] [ (م) ردنک# و
a 2 3 

 ۷:۹ - یسهمانتحایس يلج ابلوا



 یسهمانتحایس .یلح ایلوا

 اردا یللاب ةع لاکش ارد

 ۵ 7 هدهرق هقرال | مد هم مد راک یسایرد رک ف یاقودیوب

 نت دادیم ۳ یک یەت هخا یی لکشلای در شا لکش هب رع ندهلنق هدي ورود

 | زوبنب كيب یدرک !درک هجنرانک یقدنخ رادام "راد ردانعر روس رب انب ربکر اک شاطر,
 ا هب هلق ردمدآ [۱] ترود یللا كيب یعرج فارطا هرزوا رلندب اما ردهوطخ

 e یس هعلق جاو ردرل و ددح دیدج دايو یوقو نیتم تاق وا اما راو یسوق

 اا ردکجهملق یلویق صد را رظان هونج بناج یلرسج تخت یلهرقم اصاو یلقدنخ :
 یرابوط زه لاب هاهاش و یرلح راصوصو یرارانا هرهظو یسهاخهجحو یرادزد قاحا

 ۳3 و ردراو رار اب ییهلاوح لبس هدنفرط هملق جاوب ارز ردهلق پراص تیغ راو

 1 ملا ون اهدنسهمادخ اها را وییماج لو دی زاب ناطلس عیش ق کیا یسوق راصح

 1 ین رحم كعماج و راو ینعام و 7 یسوق عماحو و رونل وا دا هدناخ دم ۱

 اس رک راک لر ددع زو هلم هدهعلقون و راو ینایانع همشح ر هدنک وا

 ۲ هتسهملقببمولهو هایرد یرادشنهاشو یرانزور كنبرلانعر تویب هلج کردراو رانادناخ
 | رهدنسهشوک رظان هیایرد كنهملقوبو ردرانادناخ ىلاع ان ناهج رظان هترلارح نوتسعو
 7 منا هدایرد هل یرلیوط زم لاب یک کوت ا مکر او یم ٌهيیاط ر داو مظع

 اب اط رو دوم دادش ياب ر ق دا دورع شا راو ردنمس عع بولوا رظان

 د نيمز فصورد ) رداهقهق حک 3 رلپوط تاق چ وا مک رددونج ردتکسا دس

 ۳ © ردارداب يالابو اما ردراو مانب هبصق ر مان قجارداب هدنبرق نیدزا رهش ( ارداب یللاب

 ۲ غاب هجراو برف هایرد بل ا شما هطحا نفرط یرغ و یرشو یونج كیهعلق
 ۱ زود ر. یلناتج ا هحنراو هرلغاد دس تعاس ییا هدنفرط قرش و یراهحاب و
 32 و زوکیا كس : چوا هلمح ؟ردمیظع رهش ردن هدرادلوصحم یازف عساو

 وان ورومعمو لمکمو ی تباع لاعر توی انس رک راک یناقوفو یناتح یلوتروا
 ر..هلج ( نامیاسم یاه عماوجرد ) ردررقم هجابو غاب هدواره هتبلا ردرانادناخ رورسم

 یماج یزاغ ناخدمحم متفلاوما هدنشاب وشرا> الوا ردناموم هاکدبعم رو بارت ددع "

 دنا ییماح یو دز اب ناطاس ه دهعلق 2 اندنآ ردع دق هاکدعم سش هل وا لو نداسلک

 ۳ (م) ردررح هبد ( یللا ك ) رکید ۱1
 تلف یتیم



Eیرلقاجنس قلایا هروم  

 LE هرکمندسودروک هرزوانوناق رذلوا عاف اررز روتقوا یسهطخ هحتفلاوبا

 یرج و یسکب یالا و یساز بابرا و یا بابراو واف صاخ ردو الح ین
 نایلسو اما ردشفلوا ربرحت هدنسهءلق سودروک هرزوا ینوناق كحتفلاوا هل یسیشاپ

 یتاادنتک تفدو یلصحو یرادرتفد لام اما ردشلوا تخت هنرلاشاپ هروم هدنرصع ناخ

 هلا اشا e هلا یی کک هروم هح ور [۱] ندنکب ۶ رد یرادرتفد راعو

 هننرفس ایرد یرکسع یلایا هروم هل ارز رارشارفس یرلتماعز بابراو یراراع پابرا _
 اشا ن ع[ ]اج لدغل ادو غا ذا ترک یساشاب هروم قالا رتا
 ا هظفاحم نسهملق هشفسو بولوا بصنم ىلاع هلاالصح بولوا یماشابهروم ر

 ردرومأم کمر 1 رک هد

 روئلوا رک ذ گردرلنوب راجت لال هروم

 هیامغاحنسو ىلا ییراق ءاولو تح هنا غاحنسو هروامایا 7 هرتس سم عام ۷ 3

 یتلایا هروم رلقاحنس هراب شو بولوا یهاکتخح كنرلاشاب هروم یدمشهردابییاب ءاولو

 ناصع الح یراهرفک یغناحنس هینام نکل ردشلوا یلاع ترازو [۳] هلیغاصح بولوا

 یرارفاک كنمالو هینام بونلوا قالا هتعاحتس هرتسسم یرلارقضعب هلا یقالوا هدناینطو

 ددع ترود یعرکی یتلایا هروم هر زج هلحو روللوا رسا بولوروا هابرللابا دالوا

 یماضق هرداب یلابو اما رونلوا ر رح هللرلیحاوت یر یه هلن رالحم هللااشنا ردراهبصق
 یر ادختک هاس ردارق رومعمددع ... یسهحاو رداصف فیرش هس هاب هلا زویجوا

 یک رب و یستحم و یرادحااو ینما دلو سعوک كلم | اد یرادرس یرجیکیو 3

 یسشابوص كلبوج ربشو یساداویوو رهشو یسبشاب رامعمو یساغانادوقو ینیما مارخو
 ددع ج واو یرلزولاب كن رف دد جد راج مدص ددع و یرادزد هلو

 طوبضم تیاغ کردراو [ه] یرارودولوئرو تانرامور رهشو [4] یرازولوصتوق كبر

 ردرهش رومسو ۱

 ندا [ یبورغود هکمردبا نظ] ندنکب دهب . ندنکی.: .ط س ندیم

 راو : ك ۹1 یرلزولوسنوق : دا [6] ها یا A+ | ۳] همقیح : 2.۱۲1 [ (م) ردیلو ۱ ۱

 ۶ ط ۰ یراوروورو : پ . ردزسهطق فرح یجتتلآ طقف هلو هدیسهخسل س . یرازورو

 یورو | ۰
A 



 یعهمانتحایس ىلج ایلوا

 ۴ ۱۱1۰, هتس ءاعد هبراشا قیاللاوه

 ۳ دمارس یهدن رهباط هرزوا یزو مطع كنلتسف یتحهنیا وشرقو كلتسقوب
 لس ندلیم ر یرااممسام تلتسق ییا ارز رلزامروحوا شوق الصا ندزغوب یرلپوط
 رج برکود یرللتسقو بولک یسامنود تنبرافک كيدو هرک هڪ ردهجهدایز

 7 بکن هلا هنحر هب کو تولوا قع ندوط تابرض یر 9 بویمهلوت

 ۱ و دم هد رجا بو یراهتفرف هطلامو هام هدملظم هلل ءرک چاقو انا شوت

 دربخ یرلتاره هعلق ند رد هک هنب ندزاغو بودا قارحا نيسه بصق هسحرسو

 1 و شد هو یو ردراشعا ق.رع نر هتفرف دل رفاک هلا رایوط زع لاب بولوا

 رهتقرف بو ود یرابزاغ یتشهنا ها دا يا را بوک هافغلا ىلع یرلهتفرف هطلام

 : ردن راقدرانر وقنرلریساو یر ءانعلام یراقدلا بودباحتفهل- نرلەتقرفەطلم بولواراوس

 اارح انرهش هحسیتسوو یرارفاک هطلم هدلعوب اما رایدتنا رسا یراءرفک هل ادعام
 ا بوک ود راک هءهرق بواب نکجهبمهرک ورحما ندنسهملق لتسق روک دم هسک دیا
 ۳ رام زونه ردارخ هصحتسوو ال نوحکنا رایدتک بودا پاس بارخ

 اناخنکل ردمالسا دس یراهماق لتسق روک ذم هدنزعا یزفروک یتخهنیاوب لصاحا
 9 ی اشاع یجدهعلقوت ردفوح یرلهحابو یرلعابما ردقوب یراناکدو

 [ ۲ ] هدتعاس ۰ بودل .هنفرط بو بووا راد

 هرداب یاب هملق یی زذا رش تاحدعرد

 ۳ وا یسهیمسنهجو ردیسان [۳] كنبراپاپ مرمر كنکیدبو ناقودبوب یسیاب
 اب ی ندنع ودلوا قوح یاب بولوا لصاح یورس ر هدنراعاب كرهشود

 ٩۲ هنس یو در اب ناطاس پودبا البتسا ر ا درون ردکحتفلاوا یحتف امدقم نرو

 رد یو دیر اب هن اما ردشعا حتف نکردک هنحتف كن رل هعلق نورقو نوتم هدنحمرا

 لک اب هافلوا راغ هخرات هکرویدیا (۷۹۷) هدکدلدبا باسح هلیااح وش عارص» وش (۱]

 0 .E قحهلوا ( لق ) یهلک ( وه ) یهدنعارصء ع رات هکمرودبا نظ . ردیپیدب یبدلوا
 شیر كاوا هاغلوا شیلک اب ( قااللا ) هلتفرح ی هدر رولیدیا لوبق ی ( لق ) هليو

 رب وا هکرولوا لصاح یددع ۷ نامزوا هسرولوا كح هلدبا باسح یرلووق ( قثاللا )
 زن نا ك( ] هدتعاس ٩ ۱ (م) ردراو یناکما كنسهملب ای همشج هدنلتسق هروم
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 یتسف 29 ر س س ی پت و اف

 هد راهب راج نویع روک ذم یرانزا تابارخ نادنول یالا ر بولوا هدندق بابرو كنح 1

 هسحنسوو و هدعل ردهاکهرتسم بياع و باج راراقب نراباسا بودنا قلیوش هم

 بودک تعاس ه هللا زفروک یایرد بل هرغ بناج بوقلاق ندنسهبصق

 : لتسف هر وم هعلو شیلاتسرد

 یحهساناخ دم ناطلس حتفلا واه دن را ۰. هی هدنعا رب وط یسهر زج هرومیخدو ۲

 للاع یان ییتسقو هسغآ یزاغوب لزفروک نوجا نسهمرک یرلیق رفاک هرجا یزفروگ
 اب ندنک وا هملقو» یرلیتشک هطلامو کنرف یناقودنو هم هلیغالوا لوجوک اما یدشم
 میسوت مدا زويا لماک یلتسقو ناخناملس هدنخرات [۱] ...هنسراکرخ | رارک اورپو

 و نزیاپ هلجو مالسا رکسعمیمج بولک هنامایاحوم هللا نوباه ءامت وداشاپ نیدلا رب
 لووارق هدعادرت دوخایو هدننغا زاغوب رب هدرایدو ردلتسق هعلق ر شعوا ات هلارلربسا

 هرلملق نانلوا اس هدنرلا روا ناملو هدنرنغا ناملو ( لتسق ) هراهلق نالوا ان یک ها

 وطسرا رکقنییرودر ر دمه یاشاپ ن دلاریح نادرف یلتسف هرونواما [۲] ر5 كردم

 رشمرکی یراودورد زسقدنخ یخد و زسهلاوح هدنوروت لاسموق ر هدنک اخ هرو
 هعلف لیوط زع لاب ددع ییا نواو لوق صد رظان ههلق یلراو د دددسدس نلاق قایا

 ینزغا زاغوب كزفروک هدبرغ بناجو یلتسق یهدنفرط تخ هنبا وشرق یراپوط ع ردنتم
 كنبرامظع ٌهباط ددع درود هدنسهشوکراح ك:هملقوراو یرلروط ر لاب دما و

 مد ددع زویکیآ و یرادژد رزود .دامآ هلا یراونق نمد راو یرایوط یا هو
 یللا هلمج هدراصح نورد ردشاس هرداب یلایو ردهدنرهش هرداب یلاب ی راو یراصح ۲

 ردراو اخر و یماحر هلو ردراد تباع اماراو یراوا تا او ا
 بآ تاح ابا اوک بولوا مقاو زو ما كنسوتت هلک ی 8 ٠

 ردوب یخرات کردیا |

 « 2 « س « ب طقف ردعملیارب 1 یرب مقر كنهتس هدنتم هلهحو ییداوروک [1 |

 هد )٩۰۰( یتدالو كناخ نایلس ناطلس هکوبلاح رویلوروک )٩۰( هدنسهناخ مفر راک ٩

 نیدلاسمش موحرع نوچنایسهلک (كردنم) [۲1 (م) ردد ینیدلوا شیلک اي كقر روکذ م ۴
 (ع) ردشمهمروک ییانع» ینیدزای كەلە هکكعد .روید (ناعل ینص) هدنسیک رو سوماق كن یاب 7
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 یمهمانتحابس یلج ایلوا

 3 ۱ ۱ ۲ تبع وا 42 ردیفهرط لام یمایرد رداضف هرس هاب ها یللازو و ردغلاد

 ۱ ج ردکجهصقر رومعم یلهناخ یناقوفو یناتحو یلاس رک راکو یلهحابو یلغاب یلوتروا
 راهم راج نالواء دفا رطا هیصقو ردرلارق یلهرثک ت تاعرانم بارس یمارح یهدنفرط

 ىح ردقفو یراتخرد نوتز هلو هدراید ر ءرولوا یرلحاغا نوتز ترفم 8 رانحو
 ز٤ راجاغا نوتز زواحتم ندقلاس كيیيا درء مش مکیداوا نمعومسم ندزلراتخاهح

 یزذحاخ ددع ر هلو یرلتحاکد ددع قرق حو ت زرلب ندن راتماع ؟ردرا و

 یرهشونو راررکهبیرد هلمج یقلخ هدزومءام راشا ینو یف راو نعام ددعر هلمج و

 اا ارز ردشمتا باسو بارخ بودبا قارحا هرک چوا «جناک هلا و یرفاک كيده و
 5 وا مظع یاس رک راک ( یماح یدنفا خش ) قاحا بوت بار بارخ راقب ا مطع

 | ردثلاق هاکدعمو ناه ندرلعماوجو رادجاسم قاحا ردرومعم بواوا صالخ ند تالا

 / e تولک ندنراغاط هطاروالق ... .م هدنفرط قرش كارخ رهشو اما

 ۱۳ درو روف وه راوا میخ ددع کیا 1 نوت بولو وا اک روت
 اط ندر تک ردراووص بار هدنفرط برغم لرمشوو ردعذصم اما ردقاا

 رددرابدا یک ینراپ زو ر شوخ 3 و دب ذل تاغ ردا نایرج هللا رلق ول وا

 مار رصق ر نداباشخا هدنرانک هنراح نوبع و نوجا هاکح رش یر كتارا تحاص

ESEا یلعهکت ) هدن رق هروصقموت ردهاکما را ةر وصةم وح رغم ر ( 

Eسدق ردنوفدم اباب یلع هدنجا هناتسا و راو یراناج یحاص هقافورقف چاق  

 1 :ولک زاراحشو رب" راوز هلا رلقیاق ندفارطا عج هلا قالوا هدایرد بل هاکرد وب هرس

 ییمز یسیاس راو مظعتخ در هدهناتسآ وب تح ردر اشکلداکهریسمهاک اشام راردبا ترایز
 3 ظ بولوا زادبا هاس ی اف هدر یارس یرلءخاش لاہ ددع كم هڪ بونود

 رلاق و راناقاتشم ناقاشع كم هڪ هرزوا [۱] راهکدو راهفص رازن یهدنسهباج

 1 ا ناک" نورا دندو تاور تالوک ام یک تادابعو تغاط نیشک توا

 9 .ردهنسانعم میشن ۳ هکد ) هلبددشت كفاك «یحتف كلاد ] رانمیشنو : 1

 کاب ینسهلک ( هکد ) روکذم هلفلوا نداملع انشآ هیهجرع تاذ نازای ینسهخسن  هکمرویدیا
 ۱ د رظن هلیو هدهخسن روکذم ردهمزای ینسهلک ( نمیشن ) هنیرب هلا كرت دلرهید زاملیشالک ۲

 | 8 ۱ تاور ) هدنرب ( تانوبنم ) یهد ۲۸۰ ص هلجزا ردهدکلوروک رلهلک كلوديا بلج

 3 [ (م) ردندهلوقموا

E ۲۸۵ بس 



 هونج فرط یخد تعاس ۳ هرجا زاارق یلقالب نادابا رومعم و بوق هراغاد یراص

 ع اطار والف انب 0 ةو تا ربط رد 1

 اشاب دوم هحوق تسد اما ردیحتف حتقلا وبا هدنح را ۸۲٩ هنس یسانن كبدهو

 ددع نشم و یسضاق ها زویحوا و ردیغلاداو و یعاحنس هروم و و یدلآ هرخست ُهضق

 مدرع ددع شب یمرکی و یساغا ههلقو یساغا یرجیکیو ییوادطتک و یا یی
 لطتسال) دچا يالا ی اغا اشا دحا رادرتفد نباعا ردراو يبيرامچ

 FE رودم لکش هرزوا مفلرم نیمز یلهد رب و یلایق رز یلەلاوح ( یسملق
 یماح د راو یراراد قجاراد یوئروا تم» ا یکی ددا رو 9 ردکجملق

 یقم ر (اطاروالق شوراو تفص تایقر رد ) ردقو یش یربع راو یسوق هعلق روا
 یسوماهو ردرلهباخ ناداباآ ورومعمان راک مرا ددعزو ترود یسوم [۱ ] ردقیض

 تاع یبادعام ہو یک الو رد ار میم زین یدیآ

 E رک کب دیع رم :یتایا ردنالع هسودم ظبع یب ییا ] . ردیسهوأزا

 اشا هک ردماجح ددعر یماتماعو ردارقف ناشیورد کیپ دد و ۷ ا ردنا سل

 رومعم ارز راپدید ردراو یراماج رلوا ددع قرق اما رورود دودسم بویملشا هشاکو
 تف یو عاتم یه ندو دردع ۰.۰ ,یسوشو رداج ددع ییا یماتیهو ودراو یرلنادناخ

 بوخ یهو و بوجصو یساس و یساوهو با نعالوا ٠ هدنمز قالب اما رولو

 یوتزو یحوروطو ينوه هدب رهاب ندنعودلوا امرس یساوه نکل رد وعو فطلو

 راس اما ردراو یرلغاب اجاح رولواردا ید یراهوم راسو رولوا زا یریجشاو یرانوا

 هڪ اسل مور نوجیکنا ردر ا وصح باغ لک ندنسهبصق هسحتس ووهل یراتاوءزبس

 ورلغاد هنبناح لامث هنب بودا اشا و ریس یخد هصقو ۰, .. زدکمد .ب رد هطاروالق
 ما ۷ رکح رندر وا رلهبدو را !هرد

 ۱ هحل س و و هب و فص و رد

 هدایرد بل ارز شعا مدمم یرافک هطلم ست دعا راو یحهعلق لوح وک رب دفن

 روو یصاخ كنساشاب هروم ردهرزوا راب عف سم .هدنراتگ زفر ىح هسا بووا
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 هسحنتسو : ب [۲] [ (م) ردیللوا ( هرجا هرد ) یسورغود هدنروصو ] هرد : ب []
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 یم همانتخ ایمیل ال وا
 سس بس سس سس

  بورنک هوزاب یوق راو كدهو یناقودنو هدعب ررود ناکیار یرار هرانیظع رفح و

 ۲ حشفلاوا راکرخا ندنلا كيدهنو نكر ديا زامع بولا ندللا هيناشا نس ارب زج هووم هت

 1 رومسدو و نورق و نوتم هدنفصت ید ندنا  یدتنا حتف بول نفصت ناخ دن

 ]۳[  هیودراپو هشفسو یلوناناو [۲] روحرا هدعب یدتبا حتف یو دیزباب ناطاس ن راهملق
 اق كناماس ناطلس هدنخرات ... ءس نراهعلق [۵] شمزو هینامو [4] اووا صات و

 یوم ]٩[ یحنحوا هروم تبالو بودنا حثف یراهملق زوک هنم شان

 ناعم ابو نما هلوا هدنانع لا" تسد نارودلا ضا شنا لا یدلوا نقل هفرصت هضق

 ۴ ناسا یعالغ هینامر و یزق هرنامار ندم دتفا کز بوفلعادو هلینابعا سدروک و هده

 3 ۱ نوجیکعا ر کدو تک م وخلا لغ نیسادا هروم بولا
E 

 ددالب زمکیدنا اشاع هرو« ةر زج بوقلاق ندسدروک

 ۳ ندنرلغاد [۸] یرتپ [۷] کرس رم نکردک هنفرط برغ ندسدروک الوا

 ۱ رلک ندنرلغاد [4] یلوح پوک یروق رهن ندنا رولوا طولخم هنب زفروک تح هنبا بولک
 ۳ [۱۳) اطاو زونیمدرهن ندنا رلک ندنراغاد [1۱] احوف [۱۰] زولیرجرهو ردهرد تاج وک
 ۱ 1 جوک رولوا بصنم هنیزفروک یتخم هنا هل راهراح نویع چ وا و پولک ندن راغاد

 ۱۰ مرفکر  لاثممرا غاب هدنرانک زونیمدرهن (زونیمد ٌهیرق ) بودا روبع هلبارلتآ کردراتیع
 3 . یمیرد یتخ هنا تعاس 6 هع تمس هن ندا ردکلتفح كسدنتا اپرک ز اما ردیسه رق

 ۱ وا رب : ندنا ردهدنرانک یسهرد یراصح مجاغا ( زورهلبف هیرق لزم ) بودک راک
 ۳ ندنراغاد اناروالق هطارقا رهن ندا ۱۲ تا [۱۳] یشقزمم
 ۱ . یراس هدعب بودیک هجترانک ابرد یخد تعاس ۲ ندنا رشیرق هنیزفروک یتخ هنيا پواک

 سا: ك[ 1 هبنودراب : ك [۳۲] زوحرا : ط [۲] روقدو : ط. زوقسد و : 2 [۱]

 E  هاشداپ ىج وا یرلترضح نارفغلاو ةمحرلاهياع ناخ ناملس ناطلبس ,[1] شرب : ط ]٥[ اووا
 ۱ شب یهدنا هیفام ۳ .ردیللوا ( ی وا ) یسورغود نردشیاک اي ی.هاک ( یجنچوا ) یهدارو هاغاوا
 1 ۱ ردتکع یدلوا ورغود هدتنوت هلبا لیوأت ندنغیدلوا شلزاب هد (یجنجوا) به هدهدنشب كنهخسن

 ۱ ناخ لاماس ؛ شعا ماود« ناخ ناملس هلبا لو دیزباب 4 شمالشاب اف هنتاجؤتف ةراوم .: هک موش
 راه اش دا ندیاته هنحتف كنهروم) دصق« ندیحنحوا هدنروصو . ,ردعلدیا حیف ءا هروم هدننامژ

 ۱ [۲۰] وج : ب ]٩[ رب : بآ[۸] کرس : ط « ك« نس ([۷] (م) ردکید یسیدنچوا
 ا: ب «ییعفرام : ك [۱۳] اجلاو : ك «س [۱۲] احوم : ط 2 «س[۱۱] زولبرچ : پ
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Eا ا یمهعلق سودروک ۱ تن  

 فیطلیساوهو با و ردقوچیرابحاص نادناخ یک یکمرب رفعج و یط ملاح یناکم رکر ایدلا بیرغ
 یرانایعا یلکر وکر ومس مشتح وردراج تلخ عیمجو ردشبقیشیقو زاییزابییردیشقالیببولوا _ ۱

 :رارزک قالح یداردلاب بوک باوا قجاراد یک یرلنادنول رازج یراتکی هزان" ردقوح

 راها زو رل ک یرالف كرف هایس هدنراقایاو قاحم الپ هدنرللبو سف یزحرف هنیراشابو
 یرلنبناوخ هدر لها ا رورو رمه ضاس یلشابیصیو راهجارف هقوح ناولا هلم -

 یاهما رد ) ... قارود (نادیم درم ء ءاسارد ) ... رولوا یرلناوج بوبح احلاحو را

 بوبحمو ردرابرع کنز یراهلوک ایرنک | (نادوسا ناکولم باقلارد ) ... (نانزو نات _
 .(نارک اج ناناوج ماب رد)بالفاحو الوقوقو هاللورسو الورسو الهدنوق ردب رامالغ كنرف
 ناوک و زابمشو فراعو محو ازصو دازم [۱]شیور و زوربف یرلمسا كنسرامالع كنرف :

 هناج و هنامس و المسبو رحسدابو یاورو انشور الوا ( نایراوج یارتشم دبع ءایسا رد )ا |
 اما راو یراماظتنا و ماظف تالاوحا هنوک كي زوب ه ۰ .. هیماسو هتیفاسو همساع و
 نوسلواقشع هرات توک ت اور و هنراقوشو قوذ كنقلخ هل نوسلواقشع ؟

 . یسهرق كنسهءلق یودروک وب هدعدق نامز اما نوسلوا یضار نسو یلاعل قح 1

 . [۳] مادجر مات J] مر مر ندرالارق كد و ینیمز نالوا رکو ندزکدرب نالوا

 ادا نتبالو هروم بولی هلبئوق موج ماع ینکجهلک هرزوا هروم كحتفلاوا [ع] هرقا

 هفمردش و واق هراز ر نرازاغو زفروک ییابوسک ندنلح سودروک ون نوجا كما :

 هعلق ددع نوا هنیرازو ج | كراقدنخ بوک یخد قدنخ تاق چ وا بودبا ترشابم

 ۱ ید اموم هروم تیالو ىدا شمردشوواق هنر ر ینایرد يا و یدا شماصی رلهنتم

 لوا ( ردقهللاو ر ذب دملا ) اما یدشلوا هدوسا هرزج ر ردنا هطاحا لم نم زو |

 یزابتمکح یدشعا ارد بوک لجو بودا فوخ ندنامع لا لف دی لاض لارق

 هضق ٌهروم راید و بولک هرزوا هروم تیالو و هلک هزاب زوید كيب یلارف «باسا

 نلیبک !هدنتسام نکد یاو بودنا مدهنم یراملق هراب نوا نالوا روک ذم بول[ رتمآ ۲
 بوذا لصتم ههرق هرزوا یتقلخ هن نسهر زج هروم بورودلود یرافدنخ و یزاغو 1

 ىرلار [5] امارا [ه] شیاسا كراهعاق لوا الاح رولوابس هغلوا لپس هارهاش اعلا 3

 مادج : ب [۳1 (م) ردنکم قتلوا ( پاپ ) [۲] (م) ردک رک هساوا طلغ ند (زیورب ) [۱] 0
 اسا : ك [۵] هرفک : ك « س « ب ]٤[ [ (م) رولیوس هیید ( مادوج ) هدنسهرا قلخ ]
 هیید ( یرلرئأم رثا ساسا ) هدنسهخسن ك هلک چ وا یهداروش ] امرا : ط . امرا : پ 1

 [(م)ردنکم هدقلوا (یرلرب امری .ساسا) هروک هلکش یهدنتم .ردلکد شولورپ انف هکر ذشلزاب

۱ - ۳ 



 یمهمانتحایس ىلج ایوا
 س
 س س

 ۱۳۰ یلدا ارکز یر :رورلناخ ددع کیا ینبهدراب ( نارا ناچ تایتکت زد )
 ا ریا با نابدر .شاط راو یمامح ددع ر ناه یسدنالوا ( تامامح هدع رد )

 ۳ ارا یک ا اود ردراو یراماجیارتب میچ یو اقا دیک
 رولو نوم و یراتخ روزی سم هدب ر لعاب و غاب ( تارمثم هد زک یادخ عنص

 0 ردروهشم یجران رادیا و دلو یطاک اما ردیابح ی,یرجا و یامر و یوتز و

 1 [1] تابوشم هلوک قرقو یهجرمو یساپرا و یادعو رادناد ( تابوبح تیالوصح رد

 لوا نیز هلبا رلکلتفج رومعم لاثم هملق هدنرلارح و ردح ودع یتاهاک تاناسب

 یمایاعر هلمج و ردرومعم یلتفج مان [۲] هحوو كنسدنفا برکز ا ال اما راو راراتوا

 سس راناسل اما رلردا ملکت هجدووانراو روانا هلم رددوواراوموروا

 ۱ صوصحم هحها رد ) راردبا لمعتسا قوح ینظفل كسود كسمروک. كيلک كيمراوم

 39 هن اف راع بوک پودا حرط یداو ر هقشاب هدرلسام یرار یر ( تاحالطصا یلاها

 | (صوفەلک ) ... تخ دیني ( ریموقاق ) الوا رونلوارکذ کردواو یراباگ هرزوا د تک ات
 )عو ]٤[ ینشاب ریموقاق نسهرانروق (هنیع ر یناج [۳] نسساما نسای) كابان ینعي هب هنو
 | یکد وق نس هری ( هبابروج كج کر سنسشقار نسهرپ اب ) ردهنسانعم یالاوز ریموقاق
 . اب هرب ( كيجوتوت ]6[ یسس ر اکب نس همرو یلاوز ای هرب )۰۰:۰ هایروج هک رب

 3 .-زک راترضح (یلوک وک [L1 ماز ]| ندزنت مررخ) كچ ولو هلولر اکب كرم حر و یللاوز
 ۱ نسيب یدمش هدشا ردقو 13 1 Ys 9 كسا ماخ مشمتسا ند

 | _شماق کر دییادعوب رصم قومملق قوسملق نسهیبیدمش ردقو مک کک (قوىملق

 ۳ كيقوبملق رديكك اقوبملقكک | لوا ۱ اش ed دیک
 ۱ ندنایاهدن رلنای کراویراتارابعتاحالطصا ص وصخ هراودنک هنوک كے زو ۰ وردلوا کیدید

 ۳ مهفهجردقو یتدریقح هیلاک |هلبا اار رکم نراهلمهم ناسادلرانا هسلوا مدا یربغر [۷]

 بح یحاص هرفص عبطلامرکو میلسو ملحو قولخ تباغ یقاخ اما مدتبا ریرحت بودپا

 ۳ یک ییدلوا شیلکاب ( تابوشم ) کهدنسهخنن ط ] . تابوشم : ط ۰ تاوزیس :ك 1 ۰
 - هکر دیللوا (تاتوبنم) یسورغود ًارظن هنناذ كاکش یهدنتم . ردشلک اي هد ( تابوبشم ) یهدنتم
 جو :ب [۷] ۲ (2).رولوا كغد ( تاوزبس ) بولوا هنسانعم راکللیفی نشیقب « نیب لک ۲
 ا: ك [۷۱ معمازا : ك [۰] سپس : ب [۵] (م) ردیللوا ( یاب ) ۱41 نسزالا : ك [۲]
 0 16م) ردشلدبا لامعتسا هدنسانعم هسمیکفاص هکرد ( ندیبانا ) هکلب] ندساا :س «پ .ندیناچا

ENN مس 
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 یس هعلق شودروک

 ۳ ردیلاخ هح یرالحم و كنءءاقو زن زعلاهرس سدق رد وفدم ( اباب مهار ا ی (

 ترقم راغ مدآ هدهعلو 9 ردمظع هعلق مساو ارز ردراو راناشوط و رللاقح و

 هلدما رس ٌهعلقود یرابوک پوط ترفمو اما ردشموق حتفلاولا ات کردراو رلپ وط افتربع

 ةعلقو» [۱] ( سیدروک شوراو تفص تارظنمرد ) ردقو تمالع ندرلان رثا یلوئروا
 موروحوار هرز وآ لو هدلو یراب اما رانا هدع دا كس شب یش ر | شوش هامش بنا ندالاب

 هل وا هدب راید ییا مور نوحرقح ازین ؟راو لاهمشح تاج را ددع کیا هدر مر

 نالوا نی هربش هلوا ییوص [۳] سوماش مظع رهن هدنتالو لدرا رکم تایح بآ 7
 طایحافسوب هلل اصلاخ یراطاءالااذه [۳] یانسا ) ردو ی رات كرور ناج همشچ

 ینشا ندهمشج ونو ( هامعست و نیرمشعو یدحا ةنسل محرلابراا:اضرلانلطو هال ةبسج _
 .نفلبددعزویشب یینوقو تو بد اوا ندا دعا ول وک ۳ ریا

 رامیظع یاربس مساو لاثم هعلق یلانب رکراک هل یلمارص غاب و ییراج هام و لا |

 رلناد اخر , یھ اما ردرلوا یلونروا ا دوی ك کلا ج کرد رلنادناخ یرغو

 .نمز راطقالاةعساور اراز ردردات تذاع رلوا لصتم هت رار رب ردشیلوا اس هقشاب هقشاب

 ارز ردراو رلالراط هدرالارا كرلنادناخ یضعب احح ردرارارق راد رادلوصح

 كيب چوا نامه ۰ کاکا رام ها وا ییامژ بک اما ردقوح e نایو

 ا یحصارقم و یشاح كي ییا و کمر كم یا و یناکد یحدغاک ددع

 هدرلرددع كيب زود هرک هڪ الاح سشعا راو یرل رام هو هتک و 1

 ردانمّوم ناداع مماحددع شپ یسلکود ( ناملسم یاهعماوح رد ) ردهاظ راس را |

 .نکل " ردزسموشروق ما شواج دم  هدنجما وشراع الوا رک عماج یجوا اما

 يو اذعان عا اهوا ماع .٠ ابرو و ردا هدرذک تاو

 ردا ر سقم سیردتلاراد دع ٠ ترد یسه ( ناسردم ناملع ناکرد ) ردلکد مولعم

 تارک دپ رد ) ردناخدجا مولعلار اد ددع یدب یسهحالوا یا تا یک تاع اق رد )

 رد ) ردبراهناتسا اع لا ناثیذ ناشیورد هبت ددع چوا یسیموم ( نادحوم نخ |
 ردرلناکد رصتخمو دم ددع زو یسهلمج هرزوا یاسل رانا ینعع یسیراب ( تانک اکد لاق

 ن 2

 وص را . ردیللوا ( ءاتب ) یسورغود [۳۱ شوماش : ب[ سودروک : ت ا ۱

 (ع) ردلباق كمك یزوس لک د ردیرپ لکد یسیدنک كنوص دصقم هدهسرورولوک وص قاب
ِ 
 دی ۷ ۹ 1
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 یمهمانتحایس ىلج ایلوا
 ستم سس

 ۴ نکلردزا یرلترامع بولوازحاع ندهغا بوقخ ا ندنعودلوا رار هناسآ جوا

 ۱ کردناتسکنس هللوا یجاهملقوو ردراو یزلاراغمویراوا هدنوب كنمرانابعارهش یتش نب
 راز هانا جوا هلو ادخ تمکح  نمهبورون هلباتحار مدا هدنجما [1] كساسارح
 ۲ ردجا هلخ یروق فرط برع کراو یرلوق وص ددع 8 رشف زرا هرزوا اق

 ۴ « تا بآ راسهمنج نابغرد ) زذیلناط یک تابح بآ "هل "یراهاج فرط قرش
 | یر کر درا و رارور ناج همشح لالزبا ددع ییا هدد ییماج دحناطلس هدهملقوت

 ۲ ندالاب وکو وتو ی بم اما ردقاوز ناعدرن ءام یک یسهزا زۆ درام داف

 "ینلک لع هللانا ) ناه نشهد هلک راوص هملقو ندنآ مک ردقو رلغاد هدنرق الا
 ۱ مراغادرئاس یغاد هعلق نالوا راراسهمشحوب یلاع ندراغاد هلجو انقدصوانمآ زد ( ردق

 ۱ اه هلوا راراسهمشج و رلوبق روهطبا هیون. هدنغاد هملقوب مک زمنا هطاحا لقع ردلباح

 1 یرالاهلاذه [۲] ءابعا ) ردو یرلحشراب كرتهمشح لواو ردلز م عانص یادخ عنص
  طساوایف ار رحت هناضرم ابلطو ىلاعتهلل اصلاخ اغاسح یحالانا طصم نب اغا نسخ

 ۱ ردیخرا كلالز همشج نالوا بيرق ههمشج وو ( فلاو یدحا هنس لوالامیر رهش
  رخالعیر رهش طساواق ار رح یلامتهلل ةسح اغا حالا یراج ءاملا [۳] اذهما)
 ۱ رارر و ناشن ندروک با رلهمشح وب اما ردشعلوا ر رح ( هامعستو نعبراو هتس هنس

 ۱ هن اما ردها پس اما رد رو و یخد هدنداح برغم یربع دلراراسهمشح و و

  تاحدعرد ) ردرابراج ٌةمشج غفان هرلتاناویح بوئلوا لاممتسا هرلیش یربغو بوتقهماعط
 اف نمای ر هدنسهشوک ینونج باج كنهعلق لوس نالوا فوصوم ( راصح ج | تفص
 3 EES یوا رادزد قاحما هدنحما ردهعلق 2 ثاحوک 4 هش وکر اح هرزوا یلاع 4 هت شلل

 ۳ كنوردنا هعلقو اما ردقوت یثیربغ راویرلپوط یهاشجاقر و یسهنزخهاخهجو یوا
 ۱ 1 یرهشهسایو یرهش هدرا و یسهعاق هر وامایا 5 یزفروک كيدن وات ندنرلورابو 2,

 2 ۳ ردنایام لج رلهربزج ددع مچ وا یمرکی هرجا زکد قا هدنباحقرشو ردنایاع یراغاد

 و ا فلک هنلقوت " ردراوتساروس" نابع اه سشلوا ناشنکدق هکالفا هیت وات
 3 ةعلقو هرکرب ارز رار د راصخ یکی هک | نلوا انب ندهرک کص یخد یراوند هعلق تاق رب

 ۱ بتاسح لوا راشعا انس ید هعلق تاقر هام و هلا بيس لوا ینا ندلحم لوا رافک

 ۱ مدنساللعا هورذات كنهعلق و ( هاکترایز ) ردراصح هلون تاق شب سدروک هعلق و هرزوا
 ِ «م)ردللوا (اذه) یسورغود [۳] (م)ردیللوا (ءانب) یسوغود [۲] كناتسبارخ :ك [۱]

3 ۲۵ Rare 



 , یسهعلق سودروک

 ر مکشعراندبمنصمهل وا بودبا ضررعیتسیرامعمتمنصسدنهم داتساهرزواراندبنادندددع ق
 عقاوهرزوارلاقشوهو شنا یرلراوب دور د هلم ج وردقوب راند نادند هل وا هدراراوتساروسیربع

 هده رصاح نح بورود دودسماعاد یدروداما ردراویراوقدیدس ددعشهلمح وردشلوا "

 وق واما رلشیا هشوراو ینتاوق كوي رظان هر بنا :یاحا ردراوق كجوک رایجا

 اما ردیرلراود راصح هلو رر یرلسام یناقیهو ردرلوف سد. نیتمو یوق تاق چ وا

 ۸.۱ كنومق قاجا ردقو رلوا الصا هدقجراصح هلو یرجنا ندوق كوي یعاشا ادا "

 نداراغم ددع چوا ردراو یر [۱] هحوک رب قاجاروطوا یرایجوق كنهعلق هدنزو
 هدتعاس قحم ر وراقو شوق هحنلک هوق كویو ندرهش ینشاو ردراو یراقجادوا
 حالسر یراناباوبو یرانابهکنو یرلنابهدد زورو بش کردمیظع بابرب اع ناھج راقیج
 هجنراوهوق هترواات هلبارللوب اق همسک وراقو شوق یرجما ندوق كویوو رلردهداما

 ندم د مظع باب فوشکم هرغ بناج یخد وق هطرواوب , ردءوطخ همرک ددع زویکیا
 ؟ردقجراصح هلو هدا زویشپ وراقو شوقه یرجما ندومقاترواو ردریک هزاوردناتم
 نم رءهرفک,مور نالوا ملسمو یفاعمبودبا ملست هد ناطاس نب راحاتفمهماق هدحتف نح

 ددبع ول هلو ردقو یسهاخ رلناملسم الصا هدي ود ردراو یراسوحنم هناخ هدي ود

 غاب هلا قالوا تسوا رلایق راو یراقجناکد ددع نوا و یراهسنک رو یرلوا مور

 كرهلق نالوا هدننای ییا ؟ردومق تاقیجنج وا وراقو شوق هنب ندو ردقو یراهحگابو

 یفاص هدلق رب و ردیلود رب یلقحلقو یادعوو هبرا و یراد یفاص بلر بل یرلجا
 تامزاول و تامهمیه ًاطاتحا ود ردمزال راخذ میج هدهرصاحم نح کر دول ووا

 یرانام کد مدا لباللد كحهر وح دا و E تا یخد هدهلف رو رددوجوم

 هعلق مظع داوس یرجما ندوق تاق یجنح واو هدعب ردراو یرانامرک د لا كيب هجو

 یراواناملسم یلوتروا تمهرک .ابارسو یلانب رک راک یناتح هل ددع زویکیا هلج هدنجا
 ههعلقو هسخو هلوا هرفاک یراتروع كراناملسم رکم ردقو یراهناخ هرفک الصا راو

 زرط ردیماج دم ناطلس حتفلاوا یر ردارح ددع ترود هلحو . رانههرک رارفاک

 یز.و ردیماح اشاب دما یرو ردیعماح ا یر و ردهاکدعم رصتح دم مد

 یدحسمهلح ددع یکیا هلجو ردشلواعماج بولوا حتف ندهسبنک هرکصکردیعماج هیحتف

 ارز ردقو راتراع یربغ هدهعلق مظعم داوس هلو راو ینجاکد رو هاتهوهق رو

 هج ول بز: لرو :هزوک رب. ی ا
۲۷۷ — 



 یسههانتخایس یلح الوا

 3 ولوا تف هلا نواه ءامنود راعلق هج نالوا. هدایرد بل هدنتالو هروم هدنرصع ناخ

 هلا ركع لاثم ایرد [۱] یزانم حتفلاونا تاذلاب بوی تعاطا الصا سودروک ةعلقوب

 ۴ بوکح نایب رکشل هنسهعلق [۲ ]هراس نم نالواینبتم نصحو یدیدسدس كنتالو هروم
 ۱ رلکج همه ربتکت قاط اعل تلوضو تارادو تباهفیرارافکس دروک لج هدک دکل وب

  یاقودو بوشود هقرف هسرلنسام راه فک نالوا هدراصح نورد بولوا قحالیرلملع

 غلو بودبا ملست هحتفلاوا یر اه رفک مور نر احاتمهعلق بودیارارف ندهعلق یرلکترف

  یرب رحنناخ دمحمالاح ردراشلوا فاعمهرزوا قلوا ایاعر بولاق هدهملقتب هلا یهاش غیب

  كنکبندیهاشداب فرط بواوا یتخیب قاحنس هدنمکحاشاپ نادومق هدنتلایا ریازجهرزوا

 ۱ ددراو یسشاب یرح و یسکب یالا لبماک ٩۱۱ یرامتو 1٩ یتماعزو ۲۱۹۰۰۰۰ یصاخ
 ۱ هاو نم هروم یدمش اما رولوا رکشل كببجوا هلم هل رکسع كليکب هدرفسنیح

 8 ردیلاداونوو یصاخاشاب سودروکر هش وو رلبدناترازو بولوا تلایا هاب | ینلاصحم
 ۳۷ دع نر زلخ ردقاطا کون هدساضقهزاذم  ردهعلق فیرش هلسماپ هقعا "زویج او
 [ هملقو یراذرس یرحیکیو یر ادختک هاسو یفارشالابقنو یعالسالاخیشو ردبرلارق

 ۱ رهشویماغا خارخو یرادجابو یساغا بستحو یراصح مد ددع زو یياو یرادز د
 ۲ اشایو رلاشابو رلهدا زکبو كو یراراک ناعا ددع زو هو 5 راسو یادت

 8 رفمجو"یذنفا زنع و یدنفا ایرکز و ... یب یالاو اتاپ -.. و آدھ راو رادار

 ۲ ینطصمو طادماهداز یدنفاززعو ادختک عو هدازكب 0 زا [۳] نکیو یدنفا

 متلو یرابحاص نادناخ .ددع زوب همش ادعام ندنوروک ذم وو کب یالا یلغواو یدنفا

  ,یژفروک یتضهنماو یزفروک هننا ( سدروک علق نیمز لاکشارد ) ردراو یراراک نایعا
 ۲ نجلیو رار هایم ج وا هدنسارواات كنار ر یلوط ليم لا نالوا مقاو هدنساتروا

  هشوک کس وشراق هراکزورددع و هش کرکت ییع)نمنم لکش هرزوا اف یرف

 ١ شاوصر و رم هما و ممدقراک حر یدادش ایارس کرداتمهین علق رب

 ۰ یزفروک یتخهسا و یزفروک هننا ندهعلق و ردمظع روس نتمدسو نصح ناصح رب
 ۲ .قوا یعرج رادام اراد کرداتمهب ةعلق رب سمکح رس هکالفا ارز ردنا تیاغ یرلیرد
 . .یدبشقزوب ی یدبكيبیدب هلجو ردلامر ٌةعلق لاثهردننکسادس یدادشر زدمدا كس تزد

 1 (م) ردشیاک ای ] نیسم Uc (م) رديللوا ( کک ) یسورغود ]1
 ميهاراو : ك [4] ویو : ط« ك . وسکیو : س [۳]

 ۱۳ بس
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 RTO ۳ نت تا تن ف be irik hues را SEES abil ت نات ضف u وو تنجز یو 1 : 1

 e RT U ی تی سس هجا در نین ص رد ی د تنم ننن نس توش

 ۱ یسهعلق هراغ»

 ردیا نان یرالزانم زمکیدتک هشالو هر وم نواهنزا

 | یماضق ها ٩7[ اشا هبرق) ها ع هما لاک ی
 یسایاعر هل تولوا هناخ ددع ىلا هل ردو وت رک دووانراع ىلە اخ ددع زو

 خو یون رد و ردرلفاعم نوحاكماکب ن لو

 بوک هدتعاس ه یرار نالوا یغارود روم و یا یراهتفرف رفاک هرطاخو

 هراغم ۳ هروم تاالو دودح

 ردقلادا و وو هدنمکحیلایا هروم ردیحتف جتفلاوبا ندنلا یرفاکالدن و هدنحرات ... هنس

 یرادرس یرحکی و یریادختک هاس ردارق ددع ... یسهحانو رداضق ها یللا زوو

 نس هحاق رفاک ور ندب رفس درک ادتبا یدا دوحوم یراصح مدرع و یرادزد هعلق و

 یرلهتفرف ه هرفک ید زب رایدلوا ناشیرب و هدنک ار یتیلخ یسهصو ها بودا نارو

 بونود تعاس ۳ هنفرط لاش ورک رارکت بودا روع هلحملایلع ندلمو ندنفوخ

 [۲| یرودنوق هعلق

 یرلجارخ بولوا یساضقهرافم [۳]هدنسازف یسهرفک دووانرا یلرطصتءییاویلوازوب

 ینامرواویلجاغا هونج تعاس ۷ ندا ردیوک رومسم یلغاب هني رک راب لزم كنب رش هقتسا
 ندا بوک یرالو نالوا یهاکرذک كمظعاردص و ی ناهعلا شلوا ریهطت

 رومعمو یرلازف یالوصحم سلوا عقاو هننیام یزفروگ ک ایرد ییا هلسارح سودروک
 یو ید را ۶ نادا

 ا ۷ ۹ 3 2 ۳
 نوک تودو اش یا یب سوت روق ت الو تاقصو رد

 لاضلارق رب هدنمان .[ع] زوسروق نداداصنتلم هدنرصع ی تریضح یسناپ ادا

 كدنو ندنا یدرک هلا هیناسا هدب رار د سودروک طلع ء1٥ ندزوتاروفو با

 د حتفلا وا هدنشراب ۸٩۲ هنس ندا یدا رومعم ید تورد دلا ینرف یاقودو

 [۶] ردا رق ك ۽ نداق : ظ لس[ ۳۱ یروضوف :, دل سا ۲ )شاخ ,: ب1

 ندسوتیروق : ك [ ۵] سوتی روق : ك
 aS را را



 یسهمانتحایس ېلچ ایلوا

 Es بوروطوا يا یصاخ ویلایا كناشاب نادوبقو یهاکتخت كغاضاقما

 کهدنفرط هننا بوحاق ند رانایغط و ناصع هل راک ید مماقو یخضاق الاح یدراردبا

 e زویشب هل هدنرق هعلقو الاح ¿ کل یدلوا اضف ]١[ اف ورک هی ایک

 شک یسیرع ردقو یربع راو ییماح ر بولوا رلناملااسم یرادقم زو و رلوا انب

 غا هلام تایحبا اما ردقو یثیرغو راو یرهسنک ددع شو یرایاعر

 ردها یخاقو یماقم عاق هلمز ردقو یرلرصح دح كنج روو یناملو ییوتز ردقوح
 ی رللتفو لاوحو هر وط یرم و لام شورغ كرم ید هر ندایاعر هل بولک هلی

 Sosy ناه بویمات ا هحک لوا ندنفوخ یرلهتفرف رف5 بودا لنصح

 ا ٠ ةف کا هلنا تل مایا ترک لوا بوط رب نک
 نوک یزغآ وار راک لارا هزاب دو ا نامل ییاذخ رب قدرودلود وص
 اق ردکهملقزوغر نار ور هدنعاصكنهنک ۱ ناملو ر رک ر ان ویلاق كويس رد رظانهتسطاب
 1 روقیح ندن اعلوب ردلباق قاع اب راک یه تاکو زوعر و گا ب بارخ لہس اشابلع

 1 بودک لیم یعرکی هلامث

 رواک هر زج تافرعترد

 اغا بولوا ینصاخاشاب نادومق ردنادابآ هر زج رب نایاع ندنرایقهتا

 ۱۲۱ بوسشباب رانولاق یرا هنیناحهن ره ردقو ینامل اما ردحود# هدالاب ردیسهیحات
 1 رولوا نامهم هحک ر هدو E .«ءاق رطب هل ارو صح هسلوا تخادیا کل

 ص 2 راک داتسا چافر بودنا لیصحت یب ریم لام شورغ كي ییا ندنراایاعرا

 *... هر زح تافصو رد هدام. . ةو و کی ید ندا بولا ۱

 ا ر ( هما رهش ht اب ابخ لاند ماا لس وکم و نقل
 ۱ < انویاق زونج هراپ کیا ندنتالو هیناسا تعاس زمفیدلوا زادنا رکشل هال [۳] لورا

 هرازولوصنوق و هنرازویلاب كد رفو هضاقو مگا هی بودا یرانامداش ت بلك

 2 رقح ناه یدلوا تمینع هنا رهش .بورتک ایاده رفاو ء ہک اح ره بولوا هدژوم

 3 بولعادو .هلا تاضنا رخ لک "

 ۲۲ بوشانای) لوسا : ط۲1[ (م) مربا نظزالوا اف هساوا.(اف) ] ابق :" ۱1

 ۱ ردژا : ك « س [۳) راو قیجا رطس زنکس (م) پولای : ےک
 تی



 ات هک ا

 عاج ورو قلاق ( ماینام [۱] ونالهقبس ) روطوا لک صوص هرب ( وطاق جاقالا ابوص

 ممرونوتل ریاکس اکبربو هکر ( یرولف ]٤[ انا روقودهسان [۳] هرون [۲] هکمزود ) |
 اتسوا ربطاحایسای ( یروتسس امام [ه] یسباق) یلج ريطاحاص (یسترک ہر یلاق )
 [۸] قاج [۷] ( رک ام ) نالغوا [1] (ک ادب ) یلج ( یسنرک ) یقین ( امتارک)
 ,(دیلو ورتم) ساباپ ( [4] اضذال ) یرجما لک (اسمهلا ) راصح ( زاغر ) هعلق ( )و

 .ترضح ؟ردورزا موق ( ورفاک) ردیسهاب لارق ول وا ین ( هاکراب ) یضاق

 نود ا رکن اما ه یسع ترضح ( ناتسرخ ) ردرزآ نالوا تسر تپ یتایابكمیهاربا

 ا دتا تأرج هز رحت هجودقو اما ردن اینا آو تفل لاثم نامع رو و هح |

 نوا اشا اذ ےک رکات لاغصو قوذ بودا انشای ورس هلون 9 1

 یرلیهاشداپ ما بولک یئاب یوبقرب نوجیلبصح ینامهم یهریزج۱۰]تیرک نفنفرط
 ر رب كنادوق مان یلاب ىلع ندننامل ردژا كەتا هرزوا یرایرهش نامرف هدقدتل وا تا

 هر زجو زوروو اننا نوحیلیصحهع و هروطو رارغو لوح نولواراوس [۷۱] هنسهقوا |

 هحلماح هر زحو زوقود هر زجو یمارح هرزجو رولک |

 ردیآ ناس یزمکی ھا ھا میز چک هراب کا ںوا لصاطاو

 بودک هل ا:دعاس مایا قفاوم هتفرط توج لم رک نوا ندا الوا

 هک راصح هر زح تاحوتفرد

 .تعاطا یرافک نکیا هدنلا كیدههو ردحتف كحتفلاوا یژاغ هدنخرا +
 ردشع | مدهم ن رلر یضعب ترس هعلق بولک هلسامع ود هلقغلا ىلع كيده و هدعل یدراشع | ۱

 .هعلق ان كنس یدادش رب سم لکش تولوا عقاو هدنلاش كنهرزج الاح یبهملق اما

 .یلاها هلح ور ندنحتف یسهر زج تیرک رامدا ماسمو رفاک نالوا هدنجتا ردکچاتعر "

 [۱۲] هبوثم مدقنام اما ردراشجوک هنک اخ هننا وشرق بوغارب نتیرلک الما و كلم هملق

۰ 
٠ 
۰ 

 اا وقوذ : ب ]٤[ وورق + C1 هکمرود : ب [۲] وا هقنتس 31 1

 ,قاجم : ب 1۸] رک خام : پ [۷] ادب : ب ۱٩1 یسیلاف : ك« س [ه] انا وقوذ : 2( س

 .هسهف زا زب ر :س ۱ ۱] (م) ردیلب زاب هل | لاد ) دک و هدرلهخسن رکید ١] ۰ ] اه دال : د ۹1

 .هیوش.: ك «س«پ[۱۲][(م)ردیللوا (هنسهتقرف ر ارب ) یو رغ و درد زس هطقن طقف یکن تمرلەخسن رکید]
NYE۸  

 ۱: بت یسهمانتحایس یلح ایل وا



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 . ( روتلواررحت 6ردهلو یرطاسح ددع و یرلناسا ظفات )

 ۲ ید شپ (هدس) ترود (هژت) چوا (هیرت) کیا (ود) رب (انا)

 ۲| (قدود) ر نوا [۲] (قدا) نوا(قذ) زوقط[ ۱](ُهکنا ) زکس(یتخوا ) ید(اتفا)
 5 اقذ) شنوا (هدناقذ) ترودنوا (هژناقد) جوانوا (هیراقذ) ییانوا

 12 ](یتوقب) زوتنواغکناقذ) زکسنوا ( وتخوااقذ ) یدنوا ( اتفااقذ ) قلا نوا

 هنمودوا) شما (ادنک ۱) یللا (ادننب) قرق ( ادنارص) زوتوا (هدنایر) یعرکی
 لاف [1] وقجارقبم) ردیمسا هللا (سوتسرخ) ءرخآ ىلا ناسقط [ه] (ادنودغوا) شمت
 راسا كنسراهفلخ کیا نوا ما نویراوح كنیسع ترضح ) یببع یا كجوک

 ارد ( ولو ) یخد رب رد [۷] نویمشیک ارامور ( افص نوعمش ) الوا ( ردرلنو
 1 رد ( یاوو ) یر و زد ( ارد ) یر و رد ( ورتپ ) یر ردراجم بیخ

 7 یدردبا عمج بوزای یلیحنا باتک یتاوو وب هثدلوا لزا لحنا تع مالک تیا

 جد یر ردیهلا رارسا [4] نوذاحم گرد ( هقول ) یر و رد [۸] ( وغشام ) یخد
 ۱ ۱ را ییتانق هدنراقارب و قاحنس بود وقرامص ۵ کا ینرف كيده و رد ( وقرام )

 حدر ردبوقمی ین ( ییوقای ) یرو ردیتروص كنهفلخ وقرام وب یراقدشط ینروص
 اسلاهلع یسبع ترضح یر یه كرلهفيلخ روك ذموب ردمولعمات یسیکیا رد ( امو )
 كر هديا تحاس همیاقا 2 یر سه ه هزکص نک دا جوع هب ( الع ناکم هانعفرو )
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 ۴ دالاب بودی ا تو رومعم یعور راید بودا هراکشا ی یسع ند ا

 و موق هرلنلک هرکص ندرلهفیلخ نوروک ذم و یدرلرولوا عم هدمور ن ولآ

 | و [۱۱] سللارضخ ابا و [۱۰] سوتسوا ایاو مساق ایاو ورو ایا و وقي ايا مور
 له ۱ ( یموسپا ) ردسااب ولوا ( زرو هلق ) ردکعد الوا ىل ( ايا ) را ر د هل وقم

 وواق ( نو ) راخ( ایروقنا تا( شارف )ر رس ( ید ) وص (وب )
 ۱ لام یراص ( الوقیت توسا ر كلم ( یلکنا ) و ناعوص ( ایدمورف )
 ح ۱۳] یار كدا هدر ( وتنیاپو ) قلاب [۱۲] ( هراسپا ) شادنرف زق ( مقردلا )

 1 شوشا :ی[ع] اقدود : FAS افننا : پ [۲] هکنا : دا« سس
 ك ]٩[ ونئنام : ك . وقتنام :ب [۸] نویمس : دا ( س (۷] وقحارقم : ك [*] اددنغوا
 ك ءس [۱۳] هبراسیا :ب [۱۲] زالا :س .زللیا : 2 [۱۱] سوتسوابا E ] بوذح

 1 یسا : پ . یمآ
 تب ۷ ۷ دم



 قالو اناا و موق نگر بد ۱ ؟ انکل نیلسرلادیس ةمرحم نيعم ايو نیما هلوا دا

 ارز رلردبا تالک هحور هلح یخد رانا ردزآ یراناملسمو ردباسحیف یرلء رنک هی

 ردها مور ٌ؛رفک هلمج یرلطالتخاو تفلا نسحو یرلارشو عیب زورو بش هلراناملسم

 هدرهشو مور ناسل ارز زاملوا ربعت کراردیا ملکت یناسل مور غیلبو حیصف ردقلوا اما
 ناسل مور رلامدق یامکح یربغو رلناسومیلطبو دارقسو داره و نوطالفا بولو راش

 یدووادترضح مور نانو ناسلو نکل ردراشمرو [۷] تانرا هدعدق هدب و هاو
 كلم یلغوا ناملس ترضح بوللوا عاسا ندنرلامکع تولاج كلم هدنرصع مالسلاهلع
 هللا تاولص یسع ترضحو ای ترضحو ابرک ز ترضح بولو راشا هدنرصع معجر

 قالخ تانج ندنرلکدنا ملکت همان وب ناسل هلح هدنرلتداعس نامز كراس ناعمجا مع

 ناسلوهنیئال ناسل بولوا لزا هرزوا نانو ناسل لحنا باتک هاسع ترضح ندنلق ماع

 راو هدهتنا رش و ناتو ناسل راہشا ینعییدنلوا هجر هرصم طباق ناسلو هب ینایرمم

 ناسلنایرد) رايدتسا فینصتو اا رلهربتعم ناتک بغ كيە رلاهکین هام بولو

 ینمی [۳] ( نوتا ) ردشلوا لزات هدنقح دمحم ترضح هدلیحا بات ا و ( ناینانوب

 یجنالب ( نلسعو ) هلوا ربمغس ( نونونفر ) ندناع وارزا [4] ( نویرزآ ) نالعوا ر

 شکه غلط اص [ه] (رثولکهک) الوا هدنکم ( دالوزفا ) یدولومكنآ ( اثنو ٹی ) هلوا
 [۸] (شودفسبا) هلوادحمودحا [۷] (تیموئماوم) یدا كرام كلا [+] (ندنمونوت) الوا
 ناهج لوا یخدو [4] ( ثس تسي ) راهلوا یسا ناهجو ( سیدرک ا) رانایوا هک ۲
 .یشام.[۱۱] یشبم دو . واافلا ( رد راهروس [۱۰] ه فلا هدایجشا باتک ) راهلوا سا

 . نیم . یشک وول . وااق . یهو . ورتیت . [۱۳] اهناا . انا . یاا [۱۲] . فاك

 بووبب ردکو جوک ( وقجارقم ) یسبع ترضحواینمی . (ولق وقجارقم هوا ) . وریوا
 .[۱«]انلزامت .[۱۵] ةبوافل (.[۱4] («فلا رخآ زرطرکید) رولواینا ینعی رولوا( ولاق )

 هرخآ یلاا ...یشیسپا .[۷ء]نایلور.[۱۹]یسیکیای .ىمەظوال.اق او 2۱
 : بت [ه] نورز : 4 ء س ب1 نوتبآ : ن:[ ۳1 طابترا : دل [۲] لاظ : 9[

 :ك ءیس[۸]:تیمو:تیتاوم هما ٢ س [۷]:نیتووتوت : ب [1] شوک 4 سر

 قاتلذ : دل .ءا سس [۷۲] یسیدو : ك [۱۱:اتفلا : 2 ,[۱۰]: تب تب :, تب 1 سودا

 :ك ءس[ ⁄] الزابغ ك٤ خس: [۱1] هتنو :كءس [۱ ه] ابفلا :با[۱4] امانا: ب 1

 .اناع ور : بن [۷۰] یک: 3 < س« ب [۱۹] هو : پب [۱۸] اتزا

 یک



 ia ی.همانتحایس یلج ایلوا

 و ج یترام علاط كن رهش هاو ( فاس یامدق هنهک لوقرد ) ردهقفدو هحرد

 . هبناجیه یک یای شملکح هضیق رب طصش تلخ نوحیکنا ردشعلو هدیرات و یرتشم تس

  یلاها ندتهج یراقدنلو هدیرا تس راردنا تراجت بودما دص یرتشم بودا رارکت

 .[1]یراصتارکم ور )  تابوبحهبوبح تاحودغرد )ردرامورواروقءو جوراب شتا الو

 و نادندردو نغا هقحو ناکوراو ضای ردقلوا ردقو یرللم هدناهج و رووا

 ۱ ؟رولوا یرارتخد هزیک ابو هزبشودو هرک اب[ ۲] راس باتفا ه یحاص نادخزهاج بغغ

 ۱ لام یر ره ؟راو یرلهسنارک م موروا بوم و رولوا رظنم كلمو رکییر یر سه ای بوک

 ۱ یراتروص یللثم مانردو مادنا كزانوند مس یلزوسنریشو یلزوک یسوهآ نتخیلازغو

  حیصف نایلاعیدب راهسلک هزوس ؟رولوا یرلناوج هجم غوم بولقلا بوب نبجهم ناح

 ۱ دد(اهشلابلح رهش و ( ناعنلاةرعم) رهش ایوک هسیا یناج تحار یاوهو با ردراناسللا
 هدلح و ماش هسراو ییثم رک ا ردقو یرظن هدکلف سلطا نوک وب هسيا ندنتهج انس

 ۰ یابطا یاملع تاحدعرد ) هلوا یرلامن تربع یانب كنهرهاق رصم و هدفرش سدقو
 ابرو لیاخیم هدنسهسینک لدنمونلجرام ادلسامارارددیقم هبطمعقلخ می( ناقذاح
 ردراهرفک شما تفرعم لیمکتلماع داصفقذاح لماکداتسواندلمح راهرفک مان یریفازوماف

 ۳ تباغ رامذ مان [۳] كالوتامو هدنارصو هلوقب اما ردهاهن ییدوخ یراداصف ناحارجو

 ّ .فیرعتو نوزفا نددح یدصاف ناحارجو یقذاح یامکح لضاطا رادار لماکداتسا
 ۱ 4 انکاةنبدم یلمرواهیبهرهشون مالسلاهیلعیبنایلسترضح اریزردنورپ ندفیصولو
 ومافصم لسع نالوا كس نالواروک ذم ( یادخ عنص تاحودغرد) اا مطعرهش

 > كنانانو تاهاک نالوا لصاح هدنراغاد كرایدو ارز ردقو یلئمهدضرا م.داوب

 | نوک ل ملو ضایو ردک یادت ہراھاشداب کردافصم قاور رولوا لصاح ندننایهزا

 1 فرط جوا كرهش و مالک هصالخ ردقو هدب رلن اطبع نانج غاب كرش ر یرادا

 نااسح یراناتسوب كبشمو یرانانجغاب یللثم ناوضر هضوروناتسناحشر لبنسو ناتسلکلک

 1 اسالاةصيخرو راطقالاةعساورب یفرطهرق بولواایردفرطبونج لرهشوب بولب تزعلابر

 ! ۵ اطل نسح ارت زردرلرصاق هدنتحدم ارهشو [4] نافصو ناخروم میجکردراید راد رب
 نارودلاضارقنا بورود هغ درود ناهجو ردح راع ندای وج راخ ندفصو یفار رظ راکو

 رده لند( هرکاب باتف ۲ هچ_ ) هدنسهخس ب . ناتن : ك [۲] یرلهصتارک : ك ۱1

 ۱ ۱ نافاصو : ك [4] یک الونام : ك [۳]

 سس ۲۷۰ —
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 هدنتل ا راق یغودلوا رلکردصنم روک ذمو ردزجاع کما ر رحت نفصو رانا مدا کراو ّ

 بجایر اما ردراو رلوص تاحبا هح هدنرابد رلاقو راراب نالوا هدنرانک زکد ی |

 یک هنق ورافو ندایرد راق دک د اوز زملب وس قایق لوا مدام ك
 رولوا مواس ندشیدانیق هحنراو هنا زمتلب هعامراو هترزوا هاراک ا را ٩

 هدنجوا كورونا هدلمو هسرولوا مزالوص هرانابتشک راقج بولتا نداق ولربر ارز ۱

 هدقدهالود هتفرط لبمرق بودبا اشامتیخد یرانوب مالسلاو [1] رابالقوتنوص قایق |
 هراحاو و هرلاضق ار هو رولوا یزوط دذا تیاغ ردراو هلزوط یادخر ) مظع هحل ( ٤

 هل راک زک د هفرط لی هرق و یسطاب نوک ننرو ,هلزوط و ندنا ردک نوب زوط ۲
 ناسل هنمسا كنامل و رنلک هنرانک ( ینامل کسا كين هنا رهش هرکص ندقدشالود

 ردینامل ردژا كنه هنفرط یسطاب نوک كناعل روکذم رارد ( وک اواوترو ) هدکنرف "
 هنیزغا ناعلوب هدعدق نامز راربد [۲] ( ویلوترو ) هرزوا مارف ناسل هنمسا ِكنالو |
 نوک كنامل راشاط روکذم ردمزال زارتحا تیاغ یکررک هناملو ردراش# ودشاط رارفاک ۱

 عساو یلیخر ردلیم شب زوطوا هجنراو هنسهعلق هرانمات ندنامل ویو ردهدنفرط یسوغود

 كنسهریزج هروم هنفرط بونج وشرقو راو یسهعلق هرانم هدنتا 6ردزفروک لیوطو
 رد زفروک یتخ هنا هنسدرآ .یفرط برغ كنسهملق هرانمو راو یلروب ( یسهملق شمر ) _

 ندغاد ردارق لیم یتل ینیبام یسیکیا كنیزفروک یسملق هراغم هلبزفروک یتخمها ویو "
 یمارح هدننیپام یسادا رولکهلبا یناملهنتا روک ذموو رونبروکیخد یرازکد زفروکی یا _
 تباغ رد ییا كدننجادا یمارح ندننامل هننا ردقجادا كحوک رب ارد یبادا ق

 هجراپ هرزوا تیهافر ندننیام كنجادا رو نم اما رونلوا عامسا سورخ كباب گردنه ۱

 مد العا باج ردادا یلجاغا م دراو ماج رب یسهرزج رولک روکذمو رک زایک ۱
 شو ترد یلنیردو ردنیش یسهرق لیمرب ینیبام یسادا رولک هبا رانک و ردرارب راتود

 هادا روب نم رار د هلوقت ناص هنمسا ردراو هسنک رب هدرولک هر زجو ردزکد جالوق "
 ڼدنارونلو .هدرلهرد یلماچ هداداوب یراوص هکمچم او رارشاناپ هنکوا كناسلکرایک ناراو ||

 نامهم هداغا میهاربا هداویوو ( هننا مظع رهش لزنم رارکت ) بودیک هبرغ بناچ هتب
 لو (تاملقا باسحرد ) الوا كدتبا عورش ههننا لاوحا یاشامتو ریس هنب پولوا
 ...یرا لوطو ... یداب ضرا تونل هدنفرم ملقا یجنزکس یمرکی هنناوب نیمحنم

 ی وپیلورو : ب [۲] رارالقو : ط . رلهالقو : (۱ ]۱[ 
Ea تم 



 یسمانتچابس.یلح الوا

 لامل یزرد هاک اشا

 ۰ هرق رب هدنزغا كنامل وب کردلوا ثعاب هکعد ینامل یزرد هیتشک سصانم یاجو
 تو ر امو ندشاط شلاق ندشاس نامز هدنتسوا كنادا لوا ردراو قجادا وصوب

 | رداشام بیرغ ںی د یامل یزرد نوجیکنا شمردای یزرد رب قو لوا ردراو
 . هحناواقتشم ندردام محر ملسویلع هللالص هانتااسرترضحات توب لوا اراصن لوق
 ۱ | توو ررود ردو ص ص ضایب ال «نفلوا لال و ی : دولوم شمرلیوس

 | نكد رک ىزا کو ردرلر نبرد رک كاب ی هدشناح یا ثكنجادا نالوا
e۰ ر هدف رط هلق ی هرمشط ندب عا كناملوب زدرلرب را ود صد العا یناحیه «  

 ۲ [1]كجررب ) ندقاجوب روک ذم رونلبوص تایحبآ كجهجما هدنآ ردراو یخد قاجوب
 | مورو ردلیم نوا لوط کردقجادا نوزوا كجهجنا هجهرق رب ردلیم ترود ( یسادا
  یراک زورزدلب اما ردنبرد جالوق رشبتلا رشب یرانیباموردایم یعرکی [۲] هدنرانک ییا
 1 اهن ندنآ ردراو شاط ر هدنجوا نورو نالوا یهدنسهلاقم كبناح نالوا
 ۱ دنا ردراو هدنورو یهدنفرط هلق یخد مظع شاط رو رک, كعزوک یشاط لوا

 ۳ [۳"تعاس ... بودماربس نسهر زج كجهربونامل یزرد ندا ردمزال زارتحا یخد

 1 بودیک لابم هبرغ بونج بناج

 قلاماع و 1

 | ر زج هدشمام یماضق هوش هلا یماضق [4] هشم بولوا هدنک اخ یساضق هنتا
 ِ یلعاد هجو رب گره رم هک الفا هلاوح هایرد لباقم هنرو راصح لزق هدزوس ضا

  هرزوا هسدنه ملع هدنادیم رب لاثم یادم تآ هدنسالعا ٌءورذاآ كنابقوب هدرب یلابقو
 3 لوا ؟راو رلامتم دوم نوک انوک مدق تاب ودع زو هڪ شلواد را ومه هللا رج

 . راقتروخ ربصق و رامیظع یارس تاقردنا تاق هحنقیچ هاسرا یراتسوا كرلامنم نوتس
  یشعا یهاکتخت كلانا سیقلب هدناملس ترضح نامز مکشعا راو رلدابا تهز خاکو

 ۲ رایرسک كاتو رامیظع بابقو مامحو ناخو رهسینک ناربو كيب هم هددوهمم یاج ویو
 1 ك ( رب ) هروک هنتسهکرح رد ب قرح یجنکیا و یجنرب ] كجرب : ك « س [۱]

 هسک : ك عزم 61 تعاسا ۲ ۰ ك« س [۳] هنیراتک : كل [۲] [ (م) ردیرفصم
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 هفاضلاراد ترام بودا طض-کصاخ ر ندقرط ینا یاتسو باا 8

 یقوام كنبرطصنم لدنم و رک ا و راررو یفصم لسع هقو كيب هفقو بناج نوما _
 یرلاسلج و نادعمش و لیدانق عنصم اغربع نالوا هدا و یتشاوه ویا

 ناسل هدنفصو كلاثمی ردو ارز رولوا زارد راموط ر كسهلبا فیصوتو فیرعت

 دنلبرس هوک رب ( بیج راغ هاک اشاع ) هدنقوفام بودبا اشاع ید یربدو  ردرصاق

 ترضح هدنقوفام بوکجرس هنامسا جوا کردالاب مظع هوک رب ناتس صرع یفاص هدنا

 ردناکیار یرلاس رتا الاح كمظع رصق کودتا انس هانا سقلب تیزلس 9 ناهلس

 اما رد سه هد رش هنا ردیهایورهاظ ایارس رلتارازج نالوا هدنحما رک د قا عج

 ییدلسک ندالاب هوکو هج یراتارامخا سرم یرغو یرادومع سرم هسیاراو لا ر

 بیرغ ناردهدمسک سم راوداهرف رانک هوک ددع زو هد الح و رود یرارب

 یراموم لاب اسابا ردراو ۳ فک ر لاثم لفسا كرد ر هدلم وو ردهاک اشام

 ینشا [۲] ربت هرجا راق قجاراد هلا [۱] نویز رر بپولوا نایرع نمهلمج بوم
 بوراو هرلنواشم ماقمو نوقارمثا ماقم هدنمز رعقا هدتعاس ر بونا کلد ندکلد

 بوداتالک نابزی هلرلر رب بودمادوج و یانفا هدرافهک و هفلاطو هلم ككدتا اشامت "

 ردلکد یراک مدا ی ردییادخ یسلج كراراخو اما شراردبا تایفسلف مولع ل کک

 كييزو هح هداراخ كنسرهو هدراغره ردراو یرلرب كجهلک قلندبا ندنسهرا رلاقو
 هدلومالسا ایوک راو راطخ لتاروصتو رلطخ امتربع نوک انوک و یرلامسا كرلامکح

 نکیدتااشاع بورک هراغو نک سو رد راطخ شاط کو هشوک راح دادم تا

 را تاب هڪ بونا هحراو [۳] هصوحات هدنمز رعق ینشآ ندا شزاب بو زاق هشاط

 يوا هلا راساپاپ نالوا نمهلیسو بودبا ریسنراناختسسا مدا ی, كيب هجو رلهبیر
 هڪ هدراغاد و رها و غاب هدنعاس ۲ یفشا ندنا هدعب قدقبح هتمالس هرشط هدتعاس

 لزم ) كرك بودا رلاصو قوذ هدرلکلتفج رومعم هع و راناوق لاب كم زو هرک

 لر اس هدو یسضاق الح ردیسهاپ ها یللا زو ؟رداضق هقشاب الح (ه وثم ... رق

 یرلجاعا نوتیز و راعاب هلج یراعاد ردیسهرق موروا رومعم یلوا ددع زو رولوا

 ا مم :بودک تعاس ۱ هونج بناچ نیا را لاو

1 
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 مر ردیسهوہش لوناتسا هکر ددل هکر ح هایمض كتاب 6 رکا ا ه دنس هخسل 5 ۱

 هضوحات : ك [۳] هپت :ك [۲] (م) رولبند ( نووز ) هدرافرط
 تتلو یی



 یسهمانتحایس یلچ ایلوا

 o ا لا نومیش ازز ردم رد یرآ ناجا یوو
 قرق هنفورم ینصم لسع ناحنف رب رز وا یاب كر یتش بیارع و بیاج ر راشمرلسب
 ره لتوق هبنهوب اب رولوا یخدر [۱] هدولاب بولوا تب رش د ذل العا رلاسوق ناحنف

 ر یدس یاوق كلاب ؟هدنون بیارض تمکح ( مظع یادخ عنصرس) رولوا یلاب كنر

 لقالوق و ینرو و یلزغا و یزوک و یلشاقو یلزونو نیک شا چ وق لاب نالوا لصاح

 اقورش یمرکیو شب نواو راتوا ہدتبسه رولوایلاب كتب نیک یشاب چ وق بوم نرشو
 ۴ ردرومشم هرجا تاحودح ود یشابچ وق نوحینیداوا لصاح یسلکچ وق ندلاب رلک

 هدهسنک و و ردبا رطعم نغامد كنهدما لوانت بولوا یک ماخربمعو كسم یسهیط

 5 هرفص هراهدبورو هدنبآ عیج کردقو یلامحا قالوا خط هدر رب هسف تمعن

 ان كحوکر یکی ساضق هنا و ( تایلک همت یکنارهشرد ) ردلوذم یرلکسم تمعن

 ۱۳ واو شب هدنسهح ردراو راتارودو رارطصنمو دک کیر زیستی كيب هل

 رر. كلرلهسنک رب یه راو یرلناتسرب یزعوتال ناش هک ناشو سالپ ددع اکو

 رابعا [۲] تياغو ردینایرس یراهرفک مور هنیرطصنم یثاب چ وقوب اما راو یرفامما هنوک
 ناهار رد حدمان ) رلک [۳] راتارهز ندناتسرفاک یربغو ا راردیا

 | بعص و رنعاد یلاق هدتعاس ۲ اا شرت نیت هننمنک نوک اب چوق روک ذم وب ( لدنم

 | .لدنم زم هناخیشب شک هدنجما خایوف ناباخ عاب ناتسیپهشدم ناتسهوک رب بودک هلا رللو

 13 اهرب عطاق صن ( ًابلع ًناکم هانعفر و ) . هرکی یسیع ترضخ یخد نرطصن
 هدنک ار یراهفلخ مان نویراوح ددع کیا نوا هدک دنا ج ورع هان[ یونس هر واوا

 1 و یخد [ع] نویراوح مات ... كرهدا تحایس هناجر یر نه بولوا ناشیر و

 6 و ردراو یرانابهر زواحتم ندزویئب الاح شا ان نس هنتک ناو یو
 کرا كم رلک راتارهزت کیو بید یتح ندناتسرفاک عج یخ

 ۳" در حایص هسراو یدوه اما راردبا تیاعر بودا مرکت و مظعت 3

 ساب هچ خوم بوبح ردقلوا هدعنصم رد وب ردتنکح بجم روئلوب شاپ هرقق بونلوب
 ,El یک و یزوق و نوق كي هح ردرصاق ناسل هدنراحدم ؟راو یرامالع
 یرلهابو غابو رارزک همر همر ورس ورس زسنابوج هدنرانابایخ و هدنراعاد یرارطاق و
 و هنعماح هدلاو نال وا ان هدنک وا نیما كل وسالسا الاح و ردسشع ود یاد

 | یراوح : EE رلتاروذب : : NF تیاغ نود ردننایرس : ٠ أ [Y] هژولاب : 5 ۱1

 کنم 0۱۷ تتسم
 ا



 هم

 یزفروک یسهررزج هرومو یزفروک زوبیرغا عرددتلبرس یالابهوک رب شلوارهش هر
 تاتاسوتایوحنالوا هدیلاع لیجو و ردنایاع یک چیلخ هل یرلایرد یزفروک یتخهسار

 نقشاوهدالویوا غورودویمور رد وارومصلاحوزیپ قحردقو هدالیزب نوک رازهٌهبودار

 هرادرد مییجبولوا لصاح مظعا یورادهیودایلاثمالون هن وک كيمزو هرکه یخدساسرر

 ایتوت حور یغنامد كمدا ناقیج هنسالعاٌورذ كنالاب هوک و هدنمسوم زام تخ روللوب رلاود

 انوک كحدق نرزهلالو نامعن قیاقشو لوفوناحرو سک را ویمور كسموهشفسو لبنسو

 ایکو اطا كنند عج هدع دقنامزرولوارطعمینامد كمدا ندن راهطهحار كنسرانوگ

 [۱]هیاسا رش و رد وحمایرله ودا كالام وکو ن لصا كنم زاهدی | نکس ین ریش هاو یراقوا

 تانابن یرلکدتا مج بولک ههوک وب رلابطاو امکح ندراتالو میح نکیا هدنلا یلارف

 لصاح رله ودا زو هچ هن الح شمرولوا لصاحلورصوک نوتلا كييزو نوجا اود

 (تابیاجح رطصنم حدم ین ) رازمریو كوموکه غار الصا ردک هناتسکنرف میج بولوا
 یشاب ج وق هدناتسرفاک عیمج ردراو قیتع یام تربعرب د رب هدنکتا كغاد یلد روک دمو

 هدنوکسم عبر یسانبو یساوهو بآ کردهحیسم تلم هاک نیا رب روپشم هایمان یرطصتم
 ارز رلردا تصو هکمردتا نفد هدنو :نراودنک امدق یامکح كيب زو هک ردقوب

 هراذهک و ارز . رارطی هرجا راراغ [۲] هزاتو رزام بوموروح اعطقو الصا یرلهشال

 [۳] شل یریغو سکمو هشپوروم و برقعو نابح و نالی بودا مسلط رلامدق یامکح
 براوشو یرلاضعا بسانت هلخ ردرالکد یخد ددق و نعوروح یرانت نوحیکنا ردقوب

 ترصح ينه ريم هسنک وب ارز راررود ما رو مر ی رادوجو بورود هدر یلر یراهممو

 ناما دخ زواحتم ندزو چ وا ردشعآ انب بولک اقص نوعمش ند ران و راوح كم یتسع

 ناح هسلک ادخ قولخم ردق هن ادعام نددوم ناه ردراو یرلهع ناغم ناق رطبا ناسس
 بوردنوق بورما بورد بورتکی دوس نالسراو یدوسشوق بودماتمدخ ها شابو
 نالوا هدضرا یور هسغای تحر رطم هراراب و هراغاد یهدنفارطا ریدو و رارروک
 [۵] كرلتایرهز ناولا كم زون هرک هع و دارلندال نالوا ]٤[ هدنرلکی كراتخردو كناناب

 ردروہشم یلاب یرطصنم یاب ج وق نوجیکنا ردمارطعم نراغامد كناسنا یرلهیط هحار
 ضارقنا راروبنز لسع لوا ن الاذهیلا بودا اعد هنیرایرا كنلاب افص نوعمش ترضح

 هدنرفکرب : ك [4] رايش یربغ : ك [۳) يکیسراپزوب زایب : 2 (۱] هیناپشا : س [1]
 كراتاراهزا : دل ]

 و ۱۵ ۱



 یمهمانتحابس ىلج ایوا
 سس سس سس سس

 1 ۱ بناح نعاو شمروطوا هرژوا قو و ن وس شام الاب ردق یدقمدآ کیا هدد

 ا کردشعا لاثع لاثم هوا رب حرص داتسوا نر وصت نالسرا رب شا "هارد دیو

 ]۳[  نبدط رب و هش ر هشلوا عمج [۲] یرلناشیذ اید میم لداعم کا هدیندهدو

 كوا بولوا ردق یسهق مامح یشاب كنر وصتدسا لوا ردرالکد رداق هغمزوا شفرد رو

 ۲ نارکن هریک نالوا ایر نوک یوووطوا بولموح هرزوا یغبوااید هایردبل نراقایا

 نوحیغودلوا یروص مظع نالسرار تفص اهردژا بیرغ تعنص بیو بیهم رب رها

 رایکهراب زویحوا ناعلوب اما ر درا ندناببارغ تابناج یخدوب راربد یناعل ردزا هناعلو
 رات ودهدالعا بولوا نیما ندراکروز راکزور شب ردنام یلوق رودم ر نکا یان را

 یانود هدناهلو نکیا رحم یاعاپ نادوق اشاپ قطصم هداز دالوب ناح ردنامل قاتم
 هدیالسراو نکرد ااسلردنم مظعهلقرب هدن غا نام بولوا تخادنارکشل هد راک نوم اه

 دوجویرارئا كشقن لواالاح شما نوملقو شق [4] هلرلابوط نوک انوک بودبا اشاعت
 هنت ودرد ییاشاب قطصم هداژ دالو ناح عبار ناخدایم ناطلتس هدشن ردنهاظ هدرفنضع

 ۴ :ندزاو هسل وا ماع هلق لوا [۵] رلارود بوقلاق ماع ات كردنه هلق روک ذم بودا توعد

 دن رانك كام اظ نکل یدرولوا ناما یاح ناعلرب یار تفهآ ردزا ؟ اقح ام

 نالسراو ربقف کالا اماردقوح یرلوص تابحبا هدنا راعابهدنش نکلا ردقو ی وص

 هدنرد فو ہد غ ی بج ا هد مصع هرفک مدننا رظن هلا رظن ناعما هنر وصل

 یرلقایا كواو ندنعودرود بوحا هاوه نزعا بوروطوا هرزوا یم ارز شعا همشح
 یسهدوک مدا ندنزغا هلواراس همشج کردمولعم ندنغودلوا مطع ضوح هراپكی هدنک وا

 اما شمرارتالوص ندنا رلنانیتشک هلمج بولکود هضوخ بودیا باترب وص تایخبآ ردق
 ر راربد عاد ید دیمب تعاس کیا هدنفرط قرشم كنرهش هنا ینه كتنوص ٹا نآ

 ندنزغا كنتروص نالسراو بولکوص تایحبا هلا رلکنوک ندنوا ردراو دنلبرسهوک
 تالوصح و نونح موک لصفرد) « ...ردهراکشا یرللوو یرلرب نلکوص الاح شمراقا

 هایمان غادیلد هدمجمو برعو موربیرق تعاس یکیا هنیرهش هنآ ]٩[ ( تاباشخا تانابع

 «ب [۲] [ (م) ردنکم یسلوا ( یتوک ) هلیسهنبرق قابس هلک یهدنتم ] یسرک : ك [۱]
 : 4 [6] هلرلایو : دا من [4] ردیک یم یمهخسن ب . نایملت : ك [۳] یراماسر : ك «س
 ( تاباشعا ) دوخای ( تابع ) یسانم [1] راو قیچآ رطس زکس هدنس-هخسن ب (۰) رورود
 (م) رديللولا

NUE : 



 ها

 نوک انوک و رلهناخیاکتعا هعموص و [۱] رایارس و رلیاق نوک انوک ہدنر یھ ت
 تری نو طارقسو طارقو سیلاطسر ندرلامدق یامکح هدنرب یه كران کراو رافهک

 راو یراهر نوطالقا و لیاخیم و ناحبم و سومیلطب سوقلیف و سونیلاح و یدیحوت
 لفلف یورادو ینیصرادو هاک و هساسپ الح كسرک هرجا رانا راغ هعموص رح سه

 یضعب ردبارطعم نغامد كمدا یسحار هلوقاقو احرق رقاعو رهقلادوعو [۲] ليبجنجو
 لوا راقوق یرانداعم خینرزو قسزو تیربک ندنراراغ ندنراقدشبلاج هبایمک یرابحاصراغ
 ةحامنوک انوک ی ودناهرک ادم سرد ب واوا نک اسهدرانامت راغو رلامکح نلکهرهشوب هدنامز

 نوجیکن | شرارد,اهریثک نونفلیمکتبولوا كلامه هس غو هیج مولع هن وکه بوديا ملع

 رار د ... رهشو نویاشم رهشو نویقارشا رهش هنیرهش هنت | رېشوب فاس ناخروم هج
 الب نابز یرا امکح یکەدەنتاوب هلبا امکح یهددادنب ؟ششعا راو رلامکح هدرصع لوا
 گكنهننا هلبا دادغب کردببرغو بیج رس یخدوب شمرلردیا تالکز ورو بش هر ر هطساو
 هاش هل وس یسهمنرم لاقو لیق هلا لاح ناسل ردلو قلیا شب یسادعام ندایرد هدنن ام

 مکشع نادابا و رومعمردقلوا هننا رهشون نامزلوا یخدو ردیسهبنم سافنا حیسم 6 اقح

 تاقردنا تاق هدر تعاس ییا هحراو هتنامل ردژا هدایردبل هرزوا بونج بناج ندرهش

 كيه و یرلنانج غاب یللثم ناوضر ٌهضور هقدحو رلیارس لاثم تشه غاب هناشاک هناخ
 یرلاع تربع زو هڪ الاح شا راو ناهاکاشاع یا تربع كرب هڪ و رنک اکد

 شمرراو هنسهصق هضک لاش یناج ریو رراو هغاد لما تعایسب ییا ق ردنایاک
 ردزاو راغاب كيب هح هدنسهرا الاح ؟ردشلاق بولیربا ند+ 1 رهش یسهصق هشک و

 بور و هلا ندلا نیکی هی یا رود هدنوک چ وا مدا رب هدا ۍرېشوب لصا ا

 [۳)ییا نوا ندرمو الح شرارردشالوا هسرهش سودروک و هسا هزون یرک ۲

 زو هج هدنرلجما كراناتسو كبشمو هحاب و غاب ابارس هجشراو هتنامل ردژا ار كلتعاس

 كرش ( یناعل ردژا تابات نایبرد ) ردراو رلاربک, كانو راباق ندنرارتا ترامع كيب

 ردژا هدنتاه یری رب كديفس رح لحاس نالوا دیعب تعاس کیا هدسونج بناح

 هدنسهوا یرانایتشک ]٤[ نانعلم رحم و سونیقوا رحمو نامتراح ناحالم فورعم هایناه
 ناخ [۵] یهدنشاب هلکسا یهدنرانک كنامل و ردیام ردژا رب فوصومو رومشم

 ,ناغلم :ط.. نانعلم :ب [4] ییا لوا 2 «س [۳] لیبجز : ك [۲] رلادرس .: 2 [۱]

 نالوا هدنسات ك. یدنشام : ب ]°[

 تا ۳



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 ۱۳ ان رب رز و ا هف یهدننکش راو اما. ردیرداخ اغ سرد هناا
 راردبا تدایز هدب رانوک ماند بودیا رابتعا یراهرفک مور هل وند ردنوفدم هدنوت
 رداچ مم وو ردشعلوا ر رح یځ را هرزوا نانو ناسل هدنجوا یتایاو یشاب كربقو

 ردنكسا نیا ا ا اقا ایز نامدق یامکح ږیرا لجواز ر هرزوا هق

 ر لوا هسلا تک نمشود ر هرزوا رهشو ندساح هه شعاراو اید تا سم رب لاثم

 1 یر, الح شمرولوا نایاع ی و یزکشلملج تعود ندا تک رج هدایت تا
 ۲ تربع هنوک ررپ رلامکح نالوا مج هرجا رهشوب هدنامز لوا ردقوب یسهنیآ اما رورود
 ِ ۴۵البو نوعاط هدرهشوب بودا اشنا راهب مظعاقفو هنوک ررب و هغ تایسلطم را

  شزالواكنس هرقو كنس یروسو یت هتحنو هلهکو هرو اغرقو كلیلو برقعو نابچو
 ۰ نوک و هدهرق تامسلط هنوک ررب هنشاب نوک ردنوک تلا شعلا زویجوا لی رب لصاحملا
 ۳ انتلاسر ترضح هک ۲ راشعا راتایسلط هدایرد بولوا قلعتم هبانود .تایساط ارپ هنشاب

 .كنادخ بیح لوا بولوا[۱]صا یرامکح كرلتامسلطمروک ذمون هحنل وا قتشمندردام مر

 رولوا لطاب یرللم بولوا رزورز راتاقافوا و تامسلط هلم ی

 ۱ كنس ra هدهننا رش قاب یاش اما ردشلوا نعروظنم یرارب, تامسلط هڪ

 ۳ قوح و زاعود نطو هسرلک و زالوا هعرق و كلل و برقع و نایج و
 ۳ بودبا غارفتسا بونالوب یلکوک تعاس ناه هسرک مدآ هرجا هی رداج ویو رازاماشب
 کر رب كنهق ارز  راصوق هلقج یراطالخا رئاس و غلب و ادوس و ارفص هراپ هراپ

 ۱ مهحاردلران | ناه ردراو یشاطزوک [۳] ینر دروجال هدنک رآ و و [۲] یک بس

 1 (ارک تفرعم نایرد ) ردیرحم تیاغ رولوا صالخ ندانصا بوصق مدا ییاح هلبرثأت
 | ییر كميكح لماک داتسوا لداعم هراکزور زکس نالوا هدنسهرشط كنسهق رداچ وب

 1 .دنشب لاج [ع] هل رصن دعب ليم هلیسهر اد عبر هرزوا ب بالرطسا ملع و موج ملع

 | 3 اسوس یاع تربع تاقبم ر هلبوا هدور [ ۵] ...هرزوا ممم هنی بودم اح رطتاقیم

 ۲ درام تاقم عنصم هوا هل هدنرصع حتقلاوبا یجشوق یلعو هلارماب کاج و یر
 ۳ لاراغم هدنلا كنايق نالوا یسهلاوح كنسهملق هننا و و رديلاع ةبق یامتربع لصاحل ا
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 (م) ردیللوا ( لا مکشمزیچ = مکشمزچ ) یسورغود ردشیلک ای
 ۲ س



 هنا

 ےس

 فیصوتو فیرعت هلبا/یرالاع بانقو یرلارسک ,قاط یرانوک انوک دومع یاننرتا نلوا
 اقستشا کردیهاک زام كنرمش هسا هدلاح 5 یدمش نکل او ولو اکیا صارکر كا

 بویلاق ناملسم هدرهشارز راراقیح بولوا حالس رب ناملسهلج هنندع تالصو هتتناخد

 ر [۱] راو یرلاهنم دوم قیحا سوا ربسلا بجاو را یخد وب زلاق زاهرفک لاج
 [۲] هلاقصا هدنجنا رش یخد یارسر و ردرصاق راناسل هدنتحدم ؟ردمظعیا رس هاکزام
 انعر یارش انب هنهک رز اربم ندفیصو و ربصت هدو ؟ردمیظع یارس زب هدلحم مان یسوق

 زاجا رحسفورمم هایکع د هسنک نوزوا هدلم مان ... ندنا ردلالرللد هدنفصو مکشعا
 هلم هدن رق عماج یکسا (تاساجهاک اشاع یانم) ندناردلالریلید هدنفصوکراوهاک اشا رب درب

 كيهشوکز کس وشرقهراکزورزکسرار د یرداجنوطالفاهک !کراو ینافرعلا عج ها رلامکح
 هدراناکردشٌملوا رب وصت یار وص مدا رر هدنسهش وک هك رداج و ردا تربعٌهمیخ ر ندشاطهراپ

 راویراتل ا یتمالعراکزوررر [۳)هدنتل| كر وصتر ره شمل وزود ندعم ضایب هراپكب

 ران هم مالغباتف | هن یراککر اردشمل وار وصت یشیدیدرودو كکرا یدرود هاراکزورزکسو

 نوک و لیهرق و زٍدلیو زار و ردهدنروص رلتروع هوبم یرایشید ردهدنسهرهح

 یهملشیشک و یطابناو یطابو یسودلاما شعار وصت هدنتفص كکرا نراراک زور یسیرغود
 هننرلراک زور یر یه هنس ؟ردشعا رللاثع زاما رحتس هک اقحاما نهی ریش تروع

 ح رط كر کیا نوا هرزوا جور کیا نوا یجما كنسهق رداحو و ررود بولوا رظا

 ے2 سه تب ( لح ج رب ) هدنز كکرت کیا نوا الوا ردهسق ندمع ضایب شفلوا
 هدنرو شازاب ییارت ؛رهز تس (رو جر ) هدنک رت رب و شلزای یرب وصت یران بلقنم

 قام ره تب ( ناطرس جر ) هدر و نوا مقر یاوه دراطع تب (ازوج جر )

 دراطعتب ( هلننس جر ) هدر و ردموقه یرات سمشتب (دسا جو ) هدنر و راو
 هدر و شفلوا دبق ییاوه هز تب ( نازم جر ) هدنر و شخلوا ریرح یار

 یرات یرتشه تب ( سوق جروب ) هدنرو ردموقم ینام زغ سم تب ( برقع جر)
 تب ( ولد جرب) هدنرو رددیقم یار لحز تس (یدج جر) هدنوو ردروطسم
 ینام یرتشم تب ( توح جر ) كرداج هدنکرت ینکیا نواو ردبتکت یاوه لحز

 نراتاریثأت كراناک اوک هئوک ها یخدو یراهرایس ٌهعس قلعتم هراجارباوبو ردموق |
 ندم عنصم رب كرت یکیا نوا هدنسهبنرم نیم رحبس رب شزاب بودپا فیرعت

 هدنلا : ب [۳1 هلافصا : پ [۲] مق: ]۱[ 

 س ۲۲۱ ت



 د رہ و ندنغودانوا زوماج السا کردنمز لاسموقپیراقافوس هلحو . ردرلهاخ

 ۳ اما شلوا رر جارخ كيب ترود هدربرحت نح رافک هلو ردقوب مردلاق
 اویمتلیوس الصا یراناملسم رد رهشهطلام ناهایوک ردراورلهرخ ءرفکز واحتم ندرافک

 Ec اقنع تیاع یر !ورفک ارز ردقو یرلرابتعاو راقووعقو هدرهش وب رلنیملسم

 .یرلهرفک راتخا ( هما رف "یاه هماج ناییرد ) ردراو یراقاتروا هدناتسکبنرف پیدا
 ۱ 1 ورا یرلساىل هج بوک, هنسراشاب هشاشهبن وطالفا هفیطق ر رح هایس یرااتکح و

 ۱ راقاشوقم ناولا ر رحو راکلب «ةوج ناولاوسف یزمرق هنیراشأب یرامالع مور هزانو

 لک جواب ینمرفو ج واپ هایسو قامو وط هايس هن راقایا بون اشوق ا رج و

 1 4 قیحا یزو بولوا یرلشوب ر هد راشاب بوک رانادصف ناولا هل یرلهانزو
 هرازاپ یوشراح كن رثیرق هرفاک یو هملسم رک | هدنشور زور الصا هدرهش و اما

 دورفلادعب مکنامه ردشمهمروک هدیرفا درف ر نیرلکدزک بوقبح هراقاوسا یربعو

 it هنناج هلهناج ملط یمارب هک ی نمي ) ( عرصم ) [۱] هلبراسوتف رلتروع كيبهح یدلوا
 هرفک هنوکر اما راردبا افصو قوذ هدراماجو هدرانادناخ لدحاص هرزوا یومضم

 : یثهفرط ه هنوک رب یصی هحالاشقنم یک ینوروق یشوق سواط هرلشاب راو یرلتروع

 هلق كيرف هن رل شاب یرلء شک ر نکلو ردعومت تثیه بیا غو بیا ید وب رارک

 .تدات حدم یہ ) راریک رلهکو اع نوک انوک ربا و راک هکفلنام یک [۳] یتا

 ۳ ددع كس چ وا ها کددرلهدک توب رود ۳۹ رغص ددع زویحوا هلم (تاسنک

 رهشوب هدننامز هرفک ( تایحبآ راسهمشح ددعرد ) ردراو یرلنابهر ناسسق .ناقرا

 رابات با ررب هدنادناخیه مکشعا راو راتایلا ناع ۀمشج هدر زکس نوازو هلح هرجما

 تاعاقرد ) ردناکیار یرلرب همشج بولوا بارخ یرللوهدلاح کیدمش شمردبا نایرج
 عرش رد ) ردراو یراویقوص تاحبآ هدروا ددع كم ترود لس ( نادناخ هاح ددع

 ترضح رلرید سنقلب تخت هدنفرط یسوغود نوک کن تا رهشو ( سا یاربس

 کک یفاصوا یخد وب رک | ردراشعاپ بودبا نامرف هرلود مالسلاهلع یب ناملح

 لقرفندن برم هدهدنشب كنهخسن شب عارصو [۲] (م) ردبساتمیسلزاب ( هلی راس وب اق ( ۱]

 er ) لوا عارصم.رد(هناخ هناخ ملطیارت هکیعی) یسورغود ردشلزاپ شیاک اب هدزواقاوا
 ( هاج نج ادب انالوم ) ودناذ رب هدنمسا ( یلایخ ) یمظان . رد, ( دجسم نک بس هک. مرد
 1 اباق : 2[ ۳] م) رودرا ثح ندناذو هدنناتسراپم یرلت ضح

 ساد لا زا تن



 ها

 هناخ سرد و بودا تباصا مردلب هللا قرودع رر نوکر بودا زورق نامز ادخ"

 ناورنابراک یارس نامهم نوجما ناکهدنورو هدننا الح شا مدهنم نرلرب ضعب كعنصم
 و و ردرصاق ناسل هدنفص و ؟زدهاک اشاع بیارغو بیام ید مظع یاب و ردیسح

 رابوط مظع ددعا چاق وا هدنو ردهناخ لوط ی اما یوق یبا ۲۱7 ا ل
 فولوا ءدان حالسر هدرلوق و راتارش نلکب نسوق هعلق؟راو یخد دحسم رو ردراو

 ی یدنفا ناسح نون وسا مدآ زو ندوف و و راردىا تداع هددحسم و

 ردو یخرات هرزوا یسوق ردنداعس ٌهناتسا ولوا هدینواخ قیرط

 ]٤[ ۱۰۲ ۵ هنس [۳] ماه لواكنادخ یوبقهلوا هک ا غرا [۲] ید یدد هلو

 ثاسهعلقهننا ( تاذ مرارادهننا شوراورتافد رد ) بونا هنفرطلامث ینشاندعلقو

 هلع ۳ هلج ردنریش رهش ر ررو ناشن ندمایم غاب شلوا عقاو هنباج زدلیو زار و

 جا روک ذه ردراعماج ددع چ وا هلجو ردرلنادناخ شلوا مقاو هرب ر هلمج ؟ردناملسم
 ردرون رب عماجرومعموناتم یلبابق ان رکر اکیمماحك. ... الوا ردارحم ترود هلبعماح هملق

 الصاهدرهش و ردرلهاکدصم یلوتروا تمهرک و یلهق رک راک یحوا وب یعماج یلع یحاحو

 ددع رب هلحو راو یرلدجاسم هلحم ددع ید هلو ردقو راترامع یوروا موشروق
 هاهو ردناشیورد هکت ددع کیا هلو ردنابصبتکم ددع چ وا هلجو ردنالاع هسردم

 ردرامامحاوه شوخ یمامج یدنفادباعو یمامح یلعیاحو یماح كبالوا ردنآماحددع ۳
 نکل ردقو یاتسزاز اما ردرلناکد ددع شب زو ها و ردناراحم ناخ ددع يبل هام و

 ملسمریعو ملسم نادناخ تاغاقرد ) ردنسح رازاب رونو رلهردان عاتمو هرخاف هسلاعیج
 انسرک راک انارس ییئدیو یللاغزام لاثم هملق یلوتروا تمهرک ددع كيب ید هلم ( یراوا

 یناسهرخ هل ردقو رلوا یلانجاغاو ییراود روماحو یلوترواقارب وطالصا ردراواناتم
 یوصم راص هدوارهو ردرلانعر توماس یدادش یلراو د شاط شل وا اشنا هلبا چرکو

 هنیرحنراصوص بودبا نایرجندرلبازبم تحررطم نالوا لزان هرامابو مادهلج کردررقم
 نامهم یلهجاب اینک او یلهناخ عساو نیم و رومعمو ناتمو بعص تیاغ لصاما راقآ

 هک ردیا نظ ] یدخ : ك [۲] )0( ردقو هدنسهخسن ك یمهلک ( كراصح ) وبشا 111

 ۱۰۲۵ ك٤ س ]٤[ ناه : ب [۳] (م) ردیللوا ( یودخ ) دوخای ( یرح ) یسورود

 هکكع د . ردیلوا ( ماما لواكنادخ لوبقم هلوا ) یعارصم غرات نوا قلوا لصاح ۱۰۲۶ 1

 ۷1 [ (م) ردشیلک اي مد ( ماه ) « هد ( لاه)

 n را



 ی همانتحابس ىلج الوا

 | نفاق و نقلا م اعا بوراآوهنىر س هتنا وب مدآ امارولواتوممو هتسمد بوشود

 1 ۱ ارز رمیلب ا هدعدق نامز یرهشو ی الو هنا و هحنعا لصاح نقلا نیعوب

 ۱ 1 مضح هدا تحاس نسهعس ملاقا ال کت عبد ور ندنخرات یللا كم ریصق رب

 1 كسورکناوهدنرهش امور كناتسکنرفو هدنرهشهنناواما مدتا راذکو تشک یلاع ؟ردراو

 ١ اغ راع نالوا هدر به مادرطصما کلو هد رش و هدنس هعلق نوعروتسوا

 ۴ هله رامدآ ی هددنس راک نالوا هدنمرحو هرجا ییماح هنا و اما مدمروک هدراید رم

  نامروک بولک یرهش وو ردبارغو بجا عنصم هدایز ندنرلافتربع كراراید روک ذم
 ۴ یالو و روصنم كلم اطلس برع [۳] اظ نکل نسهعد می ناهج ماع حابس

 ۱ بوراقیح نرازوک نهاوج كراتار وصت نالوا هدنراراودورد هله كعماجوب هدکدنا حتف

 ۲ 1 بشو یرانادعمش انارکتمیقیذ هلو یرللیدانق یهوحم تمیقیذ یهو شا روک

 _ ]٤[ توقعي لعل كراباق نالوا هدنمرح هرشط بودبا تراغ بولا یرلاساچ و 'راعارج
 ۱ ۱ ندنسهنخرشتآ رو تاعتصم سا الا شمتک بوزوا هشت ا ینرح بول نراها وت

 1 هعماح و ار ز ردقو رور نشور عماحهل و ه هدکلف ساطا نوک و هب اما  ردشلزو

 19 یامت ربع تاف رصت تاعیانص هنوک هجا را ول وا هڪ یخد نو 7 هل هرکه

 ( بسانم تس ) لضصاحلا رولوا یهابو یهاظ هدنرلرب هح یرلتاموسیخ

 اذه لش انیآرام نکلو . امیچ ایندلامماج انبأر

 ِ ۱۳ ردق» ,دهرونتم یشارا ا كهاکدمم و ارز هلوا بح واوا ر ماج وا

 ۳ ( تابیاجت یانبرد) ناعم ایو نیمآ هلوا [6] هساد یانب بولوا دبأم نارودلاضارقنا
 ۱ 3 سرد كبافداح یابکح و اطا ها هدبزو ¢ كانسوق هعلف یعاشا ندعماح رک ام و

 | ردصاج مم ضایبو صاخهلج یرانزور نالوا هدنراراو دورد یخد كوتب راو یراهاخ
 تمکحراردما هناخهج بویق هایسدوراب نامعلا هنجا كرا تربع هناخ سرد وب حتفلادعبا

 1 روبشم عارصم ردشلزاب شیلک ایك هدنرلرکید هورغود هدنسهخسن ك نکلای عارصمو []

 ۱ 3 ) مظح ) هلک یکەدنتم ] مهصح : ك [۲] (م) مدمرسوک یرل اطخ a + نوجما ینیدلوا

 ۳ ۰ توق ) هدهدرفرط مزب ] توقاب : پ [4] اح : س « پ [۷] (م) ریلەزود هسرولوا
 هتبا یمانب : ك [ه] [ (م) ردراو ییجو رب هدكنو هکلب رارید

LN VON i۱  



 هنآ ۱

 نوک انوک یلهئج ند مس ضابس نالوا هرزوا راود و هرزوا رانوتس نالوا هدنتلا
 كسلا ربارحت رب رب نرلهبعومحم تنه عاضوا لاکشا كراتالاثع و تار وصت نوک تربع

 هنوکر ب زمنا هطاحا مدا یب لقعو رولوا عنام هزمتحایس بولوا باتک جم رب نعادوسم
 نالوا وطسرا لقع قاجنا ردلکد رشپ رودقم راک ؟ردرازوص یسهسم زاجگا رجس

 تربعهلاکشا هلمجارز رولوا شابشوماخ بود ردمدا ی تامارک بوروک یرلکلرک راکوب
 ننوک بحاص ماعقالخ یراببانج مالک ٌهصالخ رونلوا نح وریذ یر یههسلوارشهلزوک
 ج وریذردقن [1] همایقیلا مدا نمور ندادبا قلخ هلبانک ظفل یضرا مداو تان وکمو
 . یرلتالاثع و تار وصت بلاق ندصیم هدنفارطا یمرح كعماح و هسیا یدنا قلخ یمسق

 سانخ و ساوسو ناطیشو ینجو ود اقلدو هرهج دو فوخ نوک انوک و ردراو

 شرعلاةلحو لاحد و راضرالاةبادو رلاهدژاو رلکلمو رايب و راینابزو [۲] طارضو

 [6] كیزواندناقولخ یانجا كيە و [4] روم یضرا هلمجو [۳] توحر ضرالاةلجو"
 هغي لباقو برقعو ناحو نالیو قروق هحیک و [1] اف هرزو نادک رک و لیفو كنهنو

 قاشوو سرابو ربو نالقو نالسراو یدک و ناحص كيب هجو یلام زک دو جاسک و

 یسرک وشرعولیاکیمو لیئارغولبفارساو لیئاربجو ناییورک نوک انوکو نابایبلوغو

 قولحمسانجا می نالوا عمج هدرشح نادیمو فارعاو مهجو تنجو نازمو طارصو.
 ردک كرهدا نامداش نکوروتک بوووس رانایورک ٌهکئالم هتج یتنج لها كنادخ

 راسکحو مومغم یر ره نکیا راردک هنهج قراروا یمنهج لهاو شمزای نراریوصت

 ناملغویروح كرلنالوا هرجا تنج هدفرط رب بوزاق هد مرم بوزای نراتروص یللکش
 یخدهدفرط رب شمزای [۷] دهلحمیرلکدنا ترشعو شع هدراتشهم غاب نوک انوک هل

 شزاب نرالاثع یراقدروا كرلینابز بولاي هرجمارمس را ےہ هدمجج راد كمنهج لها

 كن رللاتع منهجو ردا افصرانروک نو وصت .تنج و هد راراود یم رح كعماح و لصاحلا

 تبشخو فوخ هندوجو بولقهدنربح مع هدکد روک مدا ی نراتروص اقل هبجو فوخم

 ضرالاةاخو ) یسورغود [۳] (م) شمشیقاب كب قلطارض هناطیش [۲1 همايقلايا : ك []
 هدو شتا لامعتسا هدنماقم ( لماح ) یب ( هلج ) هدارو فل۰ هیفامعم ردیالوا ( توح

 ضرالاةلجو ) یسورغود ] رو : كل « بن [4] (م) ردم ابنوچا كمربتکنوفیوا :(شرعلاةلج )

 ېن [۷] ( م) رد ( هفارز ) یسالنا وغود [ج] كنروا : 4 [ه] [ (م) ردیللوا ( روت
 ۱ (م) ردقلوا ( نرالح)

 هتل

 ۱۷ -- یسدانتحایس یلج ایلوا



 3 7 یاب اس یلج ایاوا

 رتت ناسا هننوربو نورداكنسوف هلقو و ردشقنم هلا او یاشخد و [۱] ولسنو

 اوقعم هللا لوکمم نومنربع ماخر نوک انوکو لوک موقم صوصف عاونا مدلیا نارکن
 قم 13 ناولا ناولا دشور یراوندو رد هلو [۲] هدننولس كاب هبقرهو ردشمناق

 ۱ روتاواادنا هليا رلتمیق یذ راحخا نوک انوک یربغو نوک رماو هایسو ضایب رلقوجینم
 | شقت هلباراشاط تمیقیذ هدرخ مان كمسلایعو هرهلانیعو هرطانیعو [ع] هناشامشج

 ۱ زالوا هدو و ردهللاةرخص دحسمو عماج هدفرشسدق ای وک ؟ردعماج شوا نوملقو

 رکم بویلوا هدضرا هجو یرللثم كرانوک انوک یاهنم دوم نوک سو نوک را
 ۱۳ ی ار هوا هدنماج تال دوخابو هدربک وصال هدارمالسا

 سالح ضاس نالوا هدنراراود یور كعماجوتو ردرساک راملقو رصاق نال

 اع ردقنیه مدا رب عهدنو بیارغ تمکح ردراو ردق یسهثج لیف یر ره كراشاط
 قرف نرلجازما هراز رب كرلشاط لوا هسل وا یحاص تراهمو لماک داتسا هد رامعم

 ۱ حث دم و الج هلوا و نسرنص الاب راود رب یدق را قرف ہرا كى ایوک ودنا

 رعوصخاب ردنایاع هدراود لوا هسجوا [ه] كجهمش رز و هدر اوه رب عردراوید

 | دهراکشا هلح قیرطلاب لوا یرادوحس و عوکر لجو یرلیور كير كتعاج مدا ي

 ؟ردلوایخد یسهدیدنسپتعنص رو رد رایلاع راودراح لاثم هنيا هراپكب ر ایوک هک اقح

 یب 4 ارادنک دو موشروف ردقو ناسهرخو سحو هدراون درب

 ۱ رضای دو سا هدنسسهعلرا تاج كنمرح هرمشطو ردقوب یسشیربع ردعماج رب

 ۳ راپكب یکی هدنجم | عماجاما ردنشرا رمشپیمرکب یرادقال رام ربع یاهنمنوتس هناخشش

 | بویمهروک ی خد نرلر جازتما كرلنوتس یهدمرحوب كسهباتقد ردقهن رهنکل ردرالکد

 ۱ 1 ولواو یل ز ر ص ص راش داتسا یرلدومت هلم جار ز [1] كسرد ردرلکرد ص سهراب كب

 کر رانوتس ددع شفا و و [۷] ردرلکرد هاخشش مدق زرطو عنصم یلامروو

 ]ی رانا كمماج بولبز دهان رج بی رتلا ىلع هرزوا هسدنهملع هنفا رطا| ی مرح كعماج

 قلا (یایس و ) دوخ ( لینو ) یسورغود ] کنس ل ك . واسس : س []

 (م) ردنکم قلوا (هدننوکلینلات هبفهو) یسورغود] هدسوکس :ط «س [۲] [ (م) ردنکم
 ار وهرب) یسانم اهد ] كجهمشربو كاجهرذرم اوهر :ك [ه] هناسنا : ب ]٤[ نوتلا : ك [۳ ]|

 ۱ ردیطاخم درفم كعراضم ندنردصم ( كع ) [1] [ (م) ردقلوا ( كحهمش رب كحهرذرب

 .یرلفاحص : ك [۸] (م) ردقلوا ( ردشعای رلکر ید ) یسانم [۷]

 تک f e ست



 ها

 كنافطصلادح تدالو ندمالسلاهلع یسع ترضح قحسا ند لوقت ردلکد رالاع

 نا | هدقارعو یرتک* قاط هددادغن هدقدلوا یسهحک یتداعساب تدالو هرکص لب ویلا

 یسهق هیفوصایا هدکیالس و یسهق رک ةفوصایا [۱] هديطنزویو بونش دور کو

 تبا بولوا انب هرک ها یسق هنتون هدعب بولوا مدهم هلج یخد یسهق یردنناوو"

 رارک لوا بوردنا رامیظع ات هنر یسهق هنتاو یروکت لوبمالسا ندننیدالوا رارق
 نابط ندورس هنب هنتتسوا كرلنا ب ودنا راتشرک یراجاغا یورس اتم ثخزد هرزوک

 یرهتحویرلشخ یورس هام بویشود رهت ندیورس هنیراتسوا یخد كرلناو رلکرد

 بولوا زحاع دازمو قام ةدمک نملق لف زر کرد ران ومت ربع نوملقوت لىق رزردنآرزل

 هدنجا عماح و ندنسهبط ۀځمار كنبرابشخ یورس میو رولوا نام یوم یرانام"
 یتسوا یخد در لهن و شقنمو رولوا رطعم یرلغامد كنم رک تعا نالوا

 موشر وق ردلهشود ماخ صم ضابب پارس هرزوا ی او سجو جهرک و نت

 فیطلو العا ندموشروق ردراو ردقکو هحیلاخ یسهطقره كرر اما ردلکد هق

 و یرارولاب ناروم فح هدقدروا شوک ردرلماخ سم و روللب الحمو لقیصم

 رر صصص داتسا یرلیعیم نالوا یهشود هدحوطس ویو ررو هعشعش و قر
Eعماج بولواهج یکی مەتخن ناوط یسهعطقر یه ایوک مكشمج ثح هجا یکه تحن  

 معو هلح تارطق نالوا لزا ندتحرا ناراب عیمح و ردلکد لش راب الصا هرزوآ

 بودا رللو هتحر رطم تارطق لماک داتسا هللا تعنص ر بولوا لزا هرزوا رلتمه کو

 ر انس رک راک رلقیح هلا نادر شاط قایا ىلا یسهفص بارح یهدنفرط هایق كعماج

 ندرل سم هرزوا ماجوج ردیحنراصوص شعلوا انب هرزوا رلاهنم دومی | تمیظعفص

 بولوا دراب ءام لالزبآ بولوا عج هح راص هدا بارو تجر شا ندا نا

 نالوا ی راردبا ناشطععفد بودبا شون هرثک تعاج نالوا هرجا عماج
 هبق ینبم هلبارلشرک جاغا یکی جما عماج ردانب رک ر اک هبق مت یهدنتسوا یسهفص هلبق

 بویلوا روتنم ا موشروق یتسوا یخد كون اما ردهق مع انب رکراک یفاص ردلکد

 نوتلآ یفاص یجما كنانم هقو اما  ردحوطس یلهشود صمم ضایب ردق یمرج راک

 لعلو دروزال فاس یراکوز شقو [۳] ندشاط یلاح رص الطموبهذمو [۲] ندتناوص

  Eافت یی ۳1۴

EVE ۱ردشاط ك٣ نم [۳] ردیلا ویص ِ 3 ۶ نن [۲] رد زسهطش يا ب  

 سس ا وا ید



 . یک [1] كبوک هدنساتروا اآ كکجهق لوا زدشلوا كجهق كچوک رب بولک هریی زب
 | تعنصر ندص زاگارحسر یخدو ؟ردشهلوا رب وصت [۲ ]ربپهلکرب ندص ص ضایرب
 3  شلوبوا ندنجاغا یورس یفاص یسهبرافارطا یهدنتسوا ات كنبسروک وب و " رداشام

 ۳ كشاطره کردیلهشود راماخ مرم ضایب هشوک راچ یشرف كعماج وب و ردراقلقمراپ
 ۱ نور كلر كمذآ ]۳[ کرذحاوم هل وا یر سه ودنشرا .مشب ادر ا یسهعطق

  هعماح هدننبام وق هتروا هللا وق هرمشط راو یسوق هلق تاق چوا كعماج وو ردنایاع

 ۱ راغیصمدا شپ هنجما ردراوحدقر ندم م شقنم ضایر هدفرط لوص نامز كجهرک
 | باحح بارش حدق رر هللا حدق لوا هراطافرا نیلشا هدعماج انب بحاص هدنامز لوا
 ۰ یماقستا کیا حدقلوا هدلاحییدمش الاح شمراردبا شو هعرج الب هد یلفبار یا
 ب ۲ تا کیا هکلرک قالوا رامدا رادهثج دق الب ردقن یرلمدا كرصع لوا رلا وص قشم

 ۱ ینجما كحدق لوا الاح شمراردما شون بارش هعرج الب ندحدق رلآ وص ینابوق
 1 روئل واءهوضودیدجتندن | ؟ردیناصوم تس دما بودا شارط [ ع]بوسراویخدرب صیهداتسا

 _ دنسپكنرف لابخ ینا وا یلح یرخف یوسرو یراکلح یفاص یاوطینی اموقهترواندنا
 ۱ هرفک مدقنام ردراطانقیسهتخیو رسالاب نشر ایم رکی لماک یدق كن وقار واو: وردنا وط یی وا
 ow شا رلهزورد نب نم هلا تاعصم و سهاوج رزردراز هل راوق و هدننامز

 سوقا و نونعرا هدنا [0] هدا عماج هکوق ما و ردهابو نهاظ یرارب نهاوج
 ۳ در رد دو کوا درک قایتا روا افترا زک ناب رع لمحت ناجی

 ۱ 1 ۰۰۰ جاتح کمروک ینا هدناهج و ردکرد رب ررود قلعم هرزوا رگ. و ررود قلعم

 . یلقع ناه رولوا هلاو بودا نهدر تشکنا مدآ بوبا طابا یاب هدراهسروک اما
  رظن هلبا رظن ناعما هسخو رولوا شاب شوماخ بوبد ]٩[ ردناداتسسا تامارک نالوا
 | ررود غار بش ر هرزوا كاپ نوتسو كان روک ذمو رلاق ناریحو توهم مدا هجندیا

  ندنسهلعش كرونم غارجبش لوا راسیسق قیرطبشیشک ساپاپ عیج هدتملطبش شعا
 ۱ 1 بایقرک راک یرزوا كعماجمدق هاکدصمو اما شمراروقوا یرلتا فح یربغو لینا

 |: ك [۷] [ () رولوا شوخ اهد هسلزاپ ( كوپوک ) هلک کهدنتم ] ۰ كبوك : ب[۱]
 زیپ هلک : ب ۰ ریبهلک ط [ ردشملهکرح هلیدیدشت كمال و یجتف كفاك یسهلک ( هلک ) ] غیب هلک

 | ب [4] [:(م) رولیاوا ( گودجاوم ) هلک کود ] ردلقیمم :  :"عردحاوم : پ [۳]
 ا ردندالوا : ك [1] ردیجا : ك < س [] [ (م) ینجهلوا ( بوی زاق ) هکردیلاب ] بوس راه

 — ۲۵6 بس



 اح كجا ۱ ےک اا نا ود ساق رطیسوعودن یک ۳ ۳ 3 ر

 ندکلف هلق باتلاع باتفا بودا عضو یراشاط یتا یم نیا نافءرج
 یراشاط ی لوا نادرا ر .تدش كم هخ دلوا عش س اوه ر کوک ا

 يالت شاوا.مملم هل تغ بوق یڑالیدنق خارج بیش را قدی
 تردقبودا رابتعا وید تامسلط هک ون رلءهرفک لج شمرولوا رونم لکا ین ۱
 ناطلس ندنبمز ارمادا لع نو ووا ل ا هدنح راب . هت یس د یلیدنق یرو

 ودیا حتف ها ٌهعلق وب و نیا وتو یدک, دن هک ا ر

 یراتو ام نارک ددع كيب هح و یراریز ندهاوح و یرالیدنق غارج بش روک |
 ینغیدلوا ندنجاغا دوع ام هق اما نکا هح ]٤[ یرلهبلص یلمھاوجو یر لند ۳

 یا ربع, یانی هی تیاحشلا مو اما ول هبنک:یخد:هدلاس ید مپ الا

 کراو رلکرد یفاص لشي لاثم دز ددع ترود لصتم هربنم مزب الاح اما" ا

 امدقم رووا هدهاشم راهسغ هفوکش نوک اکو هس لاکشا ن

 ادعام ندرلیقاص ددع زکس هلا یقاص لشیو ددع ترودو یقاص ین رق ددعت و

 ییمز یسهلمج كران وتس ص ص ضام یاقوف و ناتج ددع ا هلمح دوتا نور

 لوصك رلکرد یقاصلشی ددع ترود روک ذم لواو .ردراعنصمنوتس [] یلهناخ ش دب
 سدنهم داتسا هرزوا [1] راکجهرد صصص هدروخ ددع .یقلا لصتم بل یکه دنفر

 ملع مکشعا اشنا یسروک رم رب :نوجما یهلا نوطالفا ندماخ عر ضا رب ا

 ناشیرب یلقع بوئلءربخ یسالهشمشچ هسیانارکن هسروکهیزوک تربع نالوا یسیرابم ۱

 یک هدروخ ددع قلا هرزوا رلکجنوتس ددع ا روک, ذم و رو

 بلجهفلوا.نوطالفا , ردشلواكحمق لوح رک را بوک مربرب يربو و وا
 ندم ص هدروخ هدروخ هلوا ینارطا شمردبا تحیصن و ظعو هقلخ بوروطوا

 یرلجوا هلرلکج رک هلج و راو راصفق [۸] شورق [۷] هنیدم و نولم كبشم
 .یلص :س [۳] ناقد : ب .ناقرح خم [۲] ردزسهطقن ینهخش ب لا 1

 هیبلص : پ ]٤[ (م) رول هنوقوا ( ةیلچچ ) لکش یهدنتم ] ردزسهطقن طقف هلو هدیسب
 اهد یسزای ( راکحهرید ) [1] یلەناخ شش : ك [۵] [ (م) رد ( هیبیلص ) یسورغود"

 (نیزعو ) یسورغود ] ردزسهطقن یمهخسن ]۷[  (م) ردیرفصم كنسهلک (ككرید) هکر

 [ (م) ردنکم قلوا ( شورفهو ) یسورغود ] شورفو : پ [۸] [ (م) ردنکم ۱
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 یسهمانتح ایس"یلح ایاوا
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 ۳ یا هل ا تا وا "لماک ڑووا * یرازب دند یار رادام اویا د
 لاثم اغ هاج اق همنک یناح یه ارز ردقو قدنخ الصا هدنفرطو اما رداسز

 زدن یرب راو یرلویق سعد تاق چوا رظان هبرغ بناج قاجلا  ردرلاق یلموروجوا
 ےل نادناخ ( تاحوتفرد ) هدنجما هعلقوم و ردمدا رشللا ینیام كنوق ریه و رک

  ردراوالاثهعلق یلوئروا تمهرک پارس و نتم و رکراک یلانب لاثمیدادش ددع زویجوا
  ندنراهقاط [۱]یرلهفوصو نشنهاشو نزور كنسرانادناخ هلم نکل ردقوب یرلهناب اما

 اظ اما رونلوا اشاع یراناتسو كابشم و یراتاعرانم ابارس و یراهحناب و غاب كبار -

  شمردبانایرج بولک هل اراز رهک یرلوص تایح با ردبانایرج هدننامز هرفک كل ەعلق
 ۶ تحر ناراب نالوا لزا ندنرامایو ماد كرانادناخ هلم ندننیدالوا نص یدنشااما
 1 راردیا ناسا ندا بولوا یسهراب زو هدزوع هام بول وا عج هنس راحشراص وص كي هناخ

 1 دن راوی تایح با كنبرهش شوراو یناشا رله هج ۶" ردراجاتحم هنیوص رومغی
 شیاتسرد ) راردیاناشطع عفد بوداشوت ندنآ بروف [Y] هلراردحب

 ۱ ۲ هماوح

 زا راذک وتشک ییاهج و اما  ردعماج ر هرجا هعلق و ( ناملسم یریغ و نطالس
 ربع رو رب عماج نالوا رومشم و حودع هدنرانببام كرتتلوا مدا مدن و ماع حایس
 دقایا نکس یضرع و ردقايا یللا زویکیا یوط بولوا عقاو هدنسانروا كنهملق وب

 تا ی هرزوایرب یرب هکر اهتنم دومع کدرد نمم ضایب ددعشعلا یسهلج هدا و

 1 در ؛ هرزوا رانوتس ی اج سه كعماج و ردرارلا تربع نوزوم .نوتس نوا 3

 3 دلم عماج تاق ییا یرافارطا رادامآرئاد کردشملوا انب یخد [۳] هفص

 ۳ ؟ردزلامتنم نوتس یقامص نوک لعل یزمرق هدننیبام ربنم هلا بارحم رلنوتس ددع
 ا شن ندمظعا رسک | یر سه ؟ردربک | یادخ عنص نوع تربع نوملقو شه هنوک رر

 لقارر یرب یه بولوانایام یور كر كمدا ؟ردقارب و الح و لقبصم هل وا بور و

 ۱ وا یرخف ندنجاعا دوع یفاص هدر نالوا هلق هرزوا رانوتس وو رک د یا وخ

 روک ع [ه] رداسم هنق [ع] راک كج راکرز نقم فانص نغلو انس ىلاع هیق رب لاثم
 رد م ىهلانوطالفا مکح هدهق ینهندنجاعا دوع وب رولوا ناشیر ییقع كمل

 د r1] [ رد زسهطقن طقف هلو ەدىسەخسن پ ] ردن ك ۲۳1 یراهقد ك ءس [۱]
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 دوواد ترضح ادتنا مور نایناتو موق ارز ردقو هدنسهعبس ملقا كضرا یور و

 ادتنا هد راقدل وا یحاص كالماو كلم قارهلو لسان هدهور دالب هدنرصع مالسلاهلع

 هک اهرکص [1] ردهطبروب رهش ندنا ردهلف رهش ؟هینودک ام رہش مظعرہش یرلکدنا "
 كنسايرد مور مور موق یبرهش هننا و هرکص رارید لوبمالسا الح رایدید هنیطنطسق

 لوبمالسا هدعب رایدنا انهدنیاهن یسایردزفروک كنفرط یسییرغو یلامش كنفرط لیامور
 بودا مکح هب هب هنا رهش و یدونج كن آ بودا رام هدایز یخد نیطنطسف یحاص

 زو هم ردمظعرهش ردنسو مدق راک قالب زويد كم مکیدبا نوا اینک راد

 قلا و راهاشداپ هح هدنجما بولوا راد راد ر شنا لاقتنا هکولم ندک ولم ددع

 هدنشرات ..۰ هنس ندنا یک كیدهنو ندنلا [۲] هیناتسا بولوا نک اس

 [ ۳ ] هدنقلاخ یییامور الاح ردیحتف ناخ دم ناطلس محتفلاوا تاذلاب ندنابنامع لا

 هدننرراظنیساغا رازقبولوا ققو هسدمو هکم هدنک اخ یغاحنس ... هدنمکح اشاپ نادوبق

 ندنفرط نیس نی ردن ورقم تداعس نواه صاخ مدقلا ض ورفمو ملق ع وطقم

 یسافرش بشو یستفمو یسارق هیحا ددع ... و یسضاق هایسهماب ها زویجوا

 كيب یللا یسلاو ندنفرط یناغا هدامسلارادو یرادرس یرخیکی و یسیرب ادخیتک

 یساغابسخو یراصح مد ددع یالا زوو یساغارادزد كنهعلقو ردنا لیصحم سو رع

 وض رهشو یساغا رامعمو یسادختک رهشو یساغا نیما یناغا جارخو یساغا رادجابو

 تافاصوارد) ردقو یراک اح یربغ راویسهرفک [4] هاکرتاپ رب هرزوارامورواویسغاب
 ايق لزق ناب رب زسهلاوح هدنساتروا ارج عساو رب یسهملق ( ها ةعلق نامر لاکشا
 كن هعلق وب ردع دق یاس یداع راک رب هج الوط ه رغم ندقرشم ندرودم لکش هرزوا

 ندنمز ارز ... ردنشماملوا انب نیتم دسو ناصح روس رب هلو هدضرا هجو یلاثما

 ماح و یسهنلج لف یشاط یه هدندوجحو كيهعلقو ردلاع نشرا زوب لماک یدق كنسايق

 فلس یان داتسا ردماخ سر ضام هلج شارط كنسالحم و لقیصم ردق یسهق
 یسیطاو ج رک الصا ردشعآ ةمرك هنزل ر یرلشاط وب بودا فرص نرودقمراو

 سیرتمو ل ارز ردلکد نکم رفظ هلبا هجور ندنسهمبرا بناح كنهعلق وب ردقو

 ردقو هلاوح هراوتسا [ ه ] روصق و ندنفرط رو ردلکد ناکما لباق ندر رب

 كنهملق بولوا كسک و ناشرا یللا لماک یدق . كنسانن شاط هوراقو ندنسابق یلریو

 روس : [ ه] دا ۳3 هدنتلایا : ك ]١[ هبناپسا : ك [۲] عردهطنزو : 2 [۱]
 ار



 ۳ یمهمانتحایس یلح ایلوا

 اس ت حس

 ا نامرد هلجا [1] بولوا نکمع بوسشبلاچ هنل وب نامرد هلجبا یسامکح رمز ٠
 بولو افش هنیرادوجو هلبا زیهرو تاضایر هبنم لاک ینامرد هدرد كیبزون هرکه
 بوی هلو نامردهنیدرد لک دنامردهلجا م کح طار اما رلیدلوا رمعم لییزوب ردردورچوا
 بوقیج ندنبهذم امکحو بودا ۳۳ یهلا نوطالفا ناه ةحنلوا موحنم ندلاپسا

 مداغاب دام مرس یوج ارا بم ندو كرهدداتحاس بودالوبق نيد [۲]رضخ

 ( سخر عش ) لوقب راکرخا بودیا تماقا [۳] هنشب قرق هدنا بولک هتبرهش
 صاخ هلبا ماع كکلف رسیجما نرهزرپ ماچ صالختسا زیلو ندلجا زاب لدغ ی
 صالخ لاز كلجا ندنجلق یدایلوا ۰ صانمیاجرب هفلوتروقینک ندلجا قوب

 1 سونیلاج [ ؛] اطش هوم ضر یداملو

 . نرمع ناببرک ید لوا نکیا لماک قذاح ردقوب یهلا نوطالفا 1 اوحف
 كن رشا یولد یوجم بولوا لاخ ریز یر بور دنا كاح كاج بورو هلجا تسد
 ۱ مراغاب منهآ » هجنلک هعزن تلاحات رطب هرجا [ه]نانجرب هدنجراخ یسوق ت ر
 نیلا عیفر کیدا نا بوغعو بوخ ر هلبوا هننا رهش ارز یدا تافو ود

 ندرهدلا تابا مغو تاباجت نالواعقاو هدضرا یور ؟ردراید راد رب ناشلامطع یلخو
 . ندماخ ص ص ضایو رددوخوم هدرومعم رهش و هسلا راو ر اشا e ردق ه سه

 رو واصت كم قولحم سانحا مک فک دیدم كم زو م هرک هو راتعنص سنرقم شو وا

 . یدوجووشوخ یرالقعو ناربحو هلاورلنروک کراو یرللاثع دنسپ كن ف یرلهبج وهب غ
 3 ورید یر ر فاصته اوك. رنل هربخ بولوا كانم یزاسک ر مسج مد رم بولوا س وھی

 ا E منت نانک هدنخ هراندیا اشام یرالاثمآ و راردا ۲۱ رم ۳۹
 ۲ ندرصع تاسارغو ندیهدلاتاباج لصاما راردبا هاکن چک همدا هدنلکش شلوا دولآ
 - یداو یهدنفارطا هنئاو هدنم دقردنب اور دن ی د هنا و

 ندا هدهسینک مان یاب جوق ندا هدننامل یزرد ندنا هدننام ردژا ندا هدقلاشام
  راریسلابجاورانآ اشا امت ربعو ا نالوا ,ذکل مرج نیا تست

 ۱ «تبثم كن سه ویش هدرارب هلو هدهسیا شمل زای هد ( بویلوا ) هدرلهخسن ضبب ۱1
 ۰ ترضح : ب [۲] (م) ردهدنزرط یسلریدتا تیارس هب یجنرب كيف و یسلوا ن كاا“

 TE ردشمشود یسات كنسهلک ( ترضح ) هک مردیا نظ ] رضح : ط « ك« س
 ف :اط هنعب : سا . هنس : ك [۳]:[ (م) ردشملبقارب قیچآ یرب دآ ه درک ون
 ۳ 3 نابایخ : كل [ ه] افش : ك [ 41
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 غاطیههتلا بولوا نزع هلیجاغا نوتز یفاص یئاطو یعادو ردهزاورو فطل تیاق

 بود [۱] تعاس ٩ ههلق بناج ندنآ - ردررقم زا لوچ وک هناد رر هدنشا#

 NG 1 هعلق امدقلا ءامکل اةب دم راد ى و رهش فاصوا -

 وب موازی مور موق ندنغودلوا یراجرح برق كنبرافرح 1 al ا مو ناسل

 ۰ ادیب فنا رار د ... هدس ال نابزو رولوا كاد ۰۰ی یا ها ۱

 تلم یاراصن ناخروم مییج لو . . . ناسلو رار د . . ۰ [۳] هدنابلاط ناسلو لر :

 ناماس ترضح یساپ ادا كنبرهش هتنا و هیسیردا [ع] یطبق تلم نخرومو هحسم

 هرلیر نکیرتخا هک اب رتخد كنهاشدابابس هدنراید نع یانا سقلب نا ردا بلا

 یک اباد نقاب ودیا لوق کک تورو تکنو همان ی نان ست

 بودبا صا هراکزور ناملس ترضح هدک دنا داره كما اشاع و ریس یناهج نوا | 1

 ادتاكرهدا نارط اوه رب اا سقلب [۵] هعم ناملس ترضح هله راب نده رش سدق |

 هدنا هانا.سقلب بودبا رقم هدنسالعا ةورذات 7 تق اقص ےک اک چو
 ما قلاشاع هدنرهتش هننآ و بوک هنفرط مور اوهر هب نينا ربا هات لا 6 ٩
 ترضح نیا معجر كلم هدعب ردنا انب رلیلاعرصق مظع یارس یللثم مرا غاب رب هدنلحم ا
 وب هدانا ینشب یدتیا انب سوقابف كلم هدعب ردبا رام یرهش وب هدایز یخد نااس

 بودا انب یهلاوقو یال بولوا ندنراهاشداپ مور ردیمنم هاملس ترضح سوقلف

 ی ردنکسا هدنرصع سوقلیفو هدعب یدلآ هرخست ٌهضق یمحو برعو مود

 بولوا نینرقلاوذ هاشداپر ارا ناهج یخدلوا بودا شرور یرذنکسا سوقلف بولكا

 ران ونفوذ یامکح ددع كم ید هرجا رهش و بودا رام هدایز ید یرهش هتنا و |

 رايد ا هيمست ود ( امدقلاء کا ؤادن) هرهش و للم نيخروم هم هدنعودل وا عجا ۱

 [۷] فوسهلف و سوتلف و EE ثروغاثف ندرامکح یتح ۱

 . و سومیلطبو یهلا نوطالفاو سونلاجو سلاطتسرو
 قاق الا یلعبوسدیا ۳ ی كنبرهش د هتناون ایکح عج

Eنایظبق للم 7 ا ۲۱ ا  

 فوسلیف :ك [۷] كنهيقافصا :ط « كل « س [1] ك [ ه]

 EMRL 3 1۳ ار
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 یسهءانتح ایس یلح الوا

 [۱] بر نالک نژلابقیزاغو نمرکد هلزوسیغاو اشاپلعالاخ زردشت اننیرون رب عماج
  ندراصح لزق و و ورم كمك هغر دقبوراقح نرلکروک ندزاغو لوا هشااضتقا

 ۰ ۲ نرزرا یفاص [۲] (زومو برق لزم ) هدنوک رب بوود هزوبیرنا هیورک هنب بوقلاق
 : هک ر ( زورن غا هعلق) هن بوذک تعا ه هتفرط یراکزور زدی ندنا راو

 " رلنامرکدروک ذم هسندنآ بوشلعادو هللازعرایدنفا نادوبق راک ن اعا هلج بولوا نامهم
 ُ [4)هدنعاس ۲ بوک [۳] یزونمقضا ٌهبیرق بوصبمدقهنک اغیلامورندنرمسج زاغو نالوا

 [ه] زوود یاضق لزنم

 ۳ پک ندایرد بل ردراو یرلارق هبحات ددع ... هلح و ردیسهحا یعاروط زورعا

 1 یماج هیناملس هدلومالسا ردییوک رفاکر یلوا زویکیا هدنشاب طرص لاف ر هقرالالیم

 اما ردیتماعز تسبرس كزعدنفا كم دما یسهداز اشاپ دم هداز رادرتفد نک اس هدنبرق
 1 بوک یرللاتع روض رھ گراو دە نوملف زا شه لتار وصت ر امن رغ 7 هدب وک و

 ۱ زود یلجاغا ماح تعاس ۽ هلق ندنا [۷] ردراهرفک هینوهام ٌهیرق بوشا [1] هدتعانس

 1 هدنفرط لوص كلوب بوي یرارب

 هسفک هصق شیاتس لزبم ۱ ۱ ۱

 ۳ ..«یسیحاو ردکجاضق ها نکس یسهاپ رداضق كوجوک ر زارفا ندنساضق هتنا
 ۳ رلیشاب یجافخ هدنداعس هناتسا بولوا نوباه صاخ یسفرع 6 احو ردکجارق ددع
 نش تيا هنا ار ز ردهد ر نی یر ان ی رادرتپ رو .اداو و ندنفرط

 نو رومعم د دع زوبحوا لاثم مرا ع اب ه هرجا | رخ ادا و نود را رون وروک بولوا

 یماحر ردلایاعر هرفک یوصنو لاملسم ییصل ؟ ردهصق یی نم هناخ یو روا تف

 فلکم رو اھ لو ىسك e سم و یناوهتخوس pi 3 یدحسم راو

SERRE OTS 

 یزارک ضا هد رلعاب ندنناحوذم و رذق و: ترامس یربع راو یناکد ددع نواو ینا

 « س [۳] زونیو : ب . زونو : س [۲] یر نیک و وز نیک
 1 .زو ور ن [ه] هدنعاس ۲ ۱۳۱۱و هفت قرخ یکی ا ] یووتقصا + ط « ك

 77 لر : ك [۷] هدا ك [] زور ۶ : لأ

 دن ۲ بس
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EEلزقو زوسیغا نوجما نوسلوا هدناف [۱] هنیرانایز حالم نادوبق ایرد یخد هدلمو هتشا نر تیتر یو راکت شمش  
 .. هنس ( هغ هیاکح ) كدلیا ر رح هرزوا یغودلوا زعروظنم یخد نرانامل راصح
 .هرق نالوا مظعارادرس هدسربق هر زج ابشاپ یلع حلق هدنرصع ینا ناخ ملس هدنخرات
 .جواوا یرانویلق رافک هراپ نوا هلیسهغردق هراپ درود نکرروتک دادما هباشاپ یفطصم

 شاپ یلع راکرخا بودا مظع كنج هل ارانک هجک رب نوک رب بولک تسار اشاپ ىلع
 راصحلزقو بودا هتناوا ود [۲] تارفکلا یلاو نع ارارف ر

 لعناه بولک قازهوق راک اخ رافک هحنقع هدلح قاعهلوا زادنا رک کک بورک هتنام

 ی ولابی بوعار صد هدنتل | "هعلق قو تن تن اک هوا بو رارق دادی اشاب

 نامزه هكر بوعارب رکلكهسزغا ككزاغو هل راک نولق هراینوا یخد رافک" رطباورب
 هراپ درود هدنحما كنهحک ر اشاپ ىلع وطسسرا لقع ناه رطی بود ردن هسراقح
 روک ذم كنسهملق زوسرغا بوراقبح ندنرهغردق [۳] نرلهسروقو ینادن و كنسهغردق

 یداربابرلاق هدنرافرط کیا كنوص [4] كجهدانایرج ندنزاغوب نمرک د لرسج نالوا

 ردقكجهک یراغردق هسکه سک ندفرطکیا یرلایق بوروش وال ارلکنولک یداهرف ]٥[
 هدمرق بودا روف نرلهن كنسهغردق هراب ترود هللا فصن نامه بودیا عساو

 هتواندنزاغو نمرکد ییدسک روک ذم یخد یندرود ثرلهعردق هدعب راروق یرلهتس

 .بوشالود یترو راصح لزق هل راهغردق هراب ترود بوروع هتفرط یرو ]٩[ زوور

 دیقم رطی بوروق نراهن هدنجما نامل كروت هنب کرزوک ندنرایک رافک هدرحس تقو
 .یزاع ناه کرب راکواو شوخرس هدتحار باوخ هدرحس تقو رافک میج بوشلوا

 هرفاکبود هللا هللا ا یرایک رفاک رحسلایلع هلیسهغردق هراپ ترود اشاپیلع
 قرهروا حلق بو و را رک هک هرجا نعلاةفر ط بوتح ۷] نیا ندع

 هیناتسا رفظم و روصنم بودبا حتف یرلیق هراپ نوا هل اهعردق هراب ترود یلاعت هللا ماب
 هیرلنامداشكنفو و ب وط در E بورا ن نرکییلحاخ د راک بولک"

 ی هدناخ بوط هل رللام ازضهح بولوااشابنادومق هللا غوطچ وا القتسم هرکصندنا بودا

 ابو لیلد یک هکردیللوا ( هنرلنابر ) هدننزو (نامر ) نالوا هتسانعم راب ی-ورغود [۱ ]

 ( تارتسکلایلاوت نع ًارارف ) روطس» هدنرلباتک یبرع فرص هداروب فلژم [۲] ردکعد یچیک ای
 یی ران زیاپ هرلابق : ك [ه] ندا : ك٬پ ]٤[ نرلهسروفو : ك [۲] (م) ردشعای هرظن هنیریبعت

 هچبف ندشاب : ك [۷] زور : ك [1]
 تر ۷ ال هات



 یب م انتجر ایسی: یلج- ایلوا

 ۲ ردناخو ماج و ناکد یربع راو یعماج.رب ردکجوا ردق یمرکی قاجنا هدنجا ردکجانعر ۱

 رادزد و یرارابنا لالعو یرلنزخم هناخهبجو یرلجنراص وص قاحتا ردقو انس رثا 1

 3 !اتس ) ردرظان [۱], ههلبق بناج یسوبق رو ردراو یراصح مدرع ردق نسکسو
 ... هرجا هرد براص ر هجهقرالا [۲] هدایرد بل هدیغشا ندعلق (.راصح لزق شوراو

 8 یلوتروا تمهرک اپارس یان ۳ ددع ... هلو ردهلم ددع ... هلمج هدنحا
  ردرادجاسم ادعام ... ییماح ... الوا ردیارم ددع ... هلمحو ردرلهاخ

 نارا ناخ ر هلجو ناشیورد هاقاخر هجو نادص اک ر هلجو هسردم ر هلمجو

 وو ردهر زج ر قول یسان انس رات ۱ یریع ناکد ددع یم رگ ههو ناتسلد 0 ر هججو

 | ندزوبیرضا بولوا عفاو هدب ورود ر هرشط ندب نعا كنىزفروك یبا دا نوا هعلق

 .یمدآ ؟رشود راکروز راک زور یلقانغص هل وا هلحوو رنلک هنفرط قرشم نکر لک هلحوب

 8 راک زور ۰ نامز یضیب راقس هرزوا یزو یخد یا بوقیب هرزوا یه ندنآ

 قدر کدزک زنود یراتروع موروا هلح كرهشو ( امتربع یاشاع ) رکود هایرد

 نوجا نسهعروک یرلهحیق جرف نالوا یر تروع توج نرانادصف مقع راک زور

 تروع اوکید یرلهراب موشروق هقو می چاقر هنب رلکتا كني رانادصف و هجارف راتروع هل

 E هسلک تسار هرانک انفاع مالا راکزور یقانعاصوب رک او ناو بولا یر

  راصح رراد ) هعلقو خروم یضعب ندنغودلوا یراک زوردیدش هبنصوبات  ردما قرغ
 ۱ فیطل ر نلرید ادا هرق هدا هاج یییهرق ليم شپ كنهعلقو اما رلرید ( داباخ رس

 ا ہک ل یم ونا ردنامل صانمیاج راتود صد العا کردرب زسقاننص قاجانغص

 رار دینامل ولتنام راوناعلرب وشراق ک | رار د [۳] ولتنام هنمسا ردراو قجادا رب هنفرط
 راردیاروضح راهسناب ا صد e هسنک وب راوهسنک نارو هدنآ و ۱

 . هدنفر ط یرهش هنا ندننرو راصح لزقوو ردراو رلاق لوص تابح ان هدناعلوت

 کن ردلیم زوطوا یزو ندزا هنفرط لاش اما ردلم یللا هحراو هنئرو زوور

 ۱ 9 راندک بویلزوا نرو نیدزا بونلوا هجوت هنبناج ندلیهرق هنرک ثنیطاب لبا لا

 1 [urt ی كس [۲] ردشملیقارب قیچآ یرب هدرلهخسن رکید ۱1

 (م) ردللوا.( رویدک سک رلیدک ) یسورغود هدهسیاهپو هل [6]
 دن 6 سم



 یسهعلت الف _ 0

 مرا غاب ۳۹] ( زوالق هبرق ( یالتغاتس 1 بودا هح و هدئسهرا یراکزوز هملششک هللا ۱

 كنرافارشاو نایعارهشهلح ردهرق نربشر ییناتسون و حمرود و نومو یناتسلک لکل اثم

 هدلا و صاخ شعلوا والا هنصاح یر هب دا ول فاز اس هدلا و را يي یرلهحابو غ ع

 e Os ظہض بولک ندنفرط یساغا هداول ۱

 الف هملف فاصوا ۱

 ةهملقر ایسم هلیمسا كلا شما اسیدینعدلب دلور مان [۲] رو ولف كلارق سوملطب
 نورد ثح دما عامسا یدک زنا مور رک هغلع مور رافک هدنخرات ... هنس ردالاب

 كر هعلق حتفلا دعب اما رلررو هلا لاما هعلق تولوا لدىم هرا رف یرارارق هلرامک هدراصح ۱

 ردراو یرلهرفک مور هدنجشا ردرومعم تیاغ یفرط هرق اما ردراشعا مدهنم نرلرب اجت ۲

 بوک رلارق هجو بودیک هدنجنا رلهجابو رلغاب ید تعاس ۷ هنفرط هلق ندیآ

 و
 at al تن

 قالوا رومعم هللا هنا ېس اما ردهعلق نارو ر ردراو ردق یسهملق زوسغا کیا
 لزم ) هدتعاس ه ندا ردقوح یزد لا رق موروا رومعم لاثم مرا غاب هد رو اا 1

 یلعایو غارو غاد هجاکو هلبا ایرد بل هاک بوقلاق ندنا ردیبوک هرفک [۳] ( دداپ هيرق
 بودک [4] تعاس ... هقرش بناج هلبا رالو |

1 Ki 

 راصح لزق ا رمع فاصوا

 اع دم متناوب | مدتها ا یا شر نام ۶
 ندایرد بل یسلقو ردنا مکح یبا ؟ردیساضق زوسا و ردیحتف یساشاپ [o] دوم

 ردقو نام هدنسهلب اقم بولوا عقاو هنشاب ]٦[ اف لوک ولرب رب هرق دیل لم قحو 3

 اف داو ینامل كجهدیا زادنا رکن فیطلو بوخ رب ران بق بتاج مدنی اما |

 هعلق ر انب كنسیدادش رب عبر لکش هرزوا یلاع ةتشپ ر دنلیرسر راو هنامسآ تا

 وه رهو و تم مهسا ا ناوک

 ارازاپ : ب . ارداب : ك « سش [۳] رونالف : ك [۲] زوالف : ۳0 2 []

Eاهن ر هدف ]دنا[ تعاش 6 ۰  

 009 ےس

 ی بی ۳۹
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 :[۱]یغا قلاب هدمور ناسلیعی راشعد هراسبا زورعا ههر زج رون نم ندببس یتودلوا
 السا U ] و یرسقام هنر هر زجو لوا ندنو اما روو عیب

 :نوجودو عقاو نوزوا هنفرط ییاموریغد هرز جوب اقح رار دهر نوزواود یرقام
 : هدنجمایمایرد زاغو ییا الاحهک اقحردکمدزاغو کیاودیرقام هدمورناسلامارلر د یرقام

 | زویچ وا یرجرادامآ ر /ادوردلیم نسکسزو یلوطكنسهر زجزوسیغا و وردینالوطهربزجرب

 راجو لاا ریخت یااوصحم و یلوصقانیقتایح با ورثرب قلنامرواو قلشاط هیلعادوردلیم شم |
  تالوصح کردربسلا بجاو ٌهریزج فیطل یساوهو ا لدبیر بولوارار ییرازهلالو

 ار هاداو و راردا ر وصت هلبا لشي ء هر زج و تنه لها نیست تاتو 17 ۳4

 [۳] زوسیعا هدنلبرس هوک لوا بولوا نايا ندر, ليم زو عاد یروس رب نکرراو

 " تاقابارس هدنفارطا یسایرد بل كنهرزج وو ردیعاد یرو راصح لزق یاحر رارد

 [۳ اراک لا ہک داو ر ارو قیر و نادابا و رومعم تاقردبا

 ۲ زوبیرضا مظع [4] نامل شیاتسرد ) ردزوبیرغا علق هدنفرط سودول كنادا روب نمو
 ۳ام لا را و نایت زدلی یامل وراقو بولوا عقاو هنفرط ینشا كمەعلق [67ناملرب

 | میظع نامل کهدفرط ینشاوباما رولوا كاله ِِ رامات یا راک و ودا

 خار رکاب هل , بوک. ندزک رب یک را زو ترود کردناعل .ییادخ لدبیرب

 اغ والس دةس رلرولوا یک نیک ک هعامرار ناه رلرطب هلا روضح بولوا

 نر نوک [ج] زوبد هدنفا نا ویو رارطب یروقبا نکا رامخ یک یدنکو
 . حتلاوپ فو نیا اسا نیش تا مل ودراوم منا دا یایزحن وکار وان

  ودهابو رهاظیر نمیشنالاح ردشمروطوا بورق رداح هدنتسوا وکو اقا
 السا رک اسع ههعلق ندنفرط لیا مور بودبا ور وک هجثراو ههملق هلرایک ندقجاداوب

 eiu یراکزور هاا نیکچءر زجو و ردشلوا حتف هعاف بودا شورو بولک ود

 دم سپ یعرکی هجنراو هنورو یلزاغرو هنفرط يليا مور ندنا ردلیم شب ینروب هلزوط

 ۳ ردنایح بآ زار د ... هئمسا ردراو هردر یرادقم لىم چوآ هلف ندنوروب وو

 هلق کردک هلبا هرق هراصح لرق ندزوسرغا اما ردلبم شب قرق راصح لزق ندلح

5 
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 ساز [ ردشلزاب هد ( یرب قلاب ) ته فا خش ور ك [۱ ]

 7 TT (م) ردبسانم یسلوا ( زوبرک ۱ ) [۳] و یرقام :ب 2 یرقام ؛ 2
 [٠ شماهکرح هلیمض كنار ] زوبر :س ]٦[ ناملوب : ك « س [ه] [ (م) ردهلیسهفیص

E۱  



 نرخ تب ول اف

 زویبیغا 1

 ندرا م فصن هنساح بونج یسلقو ردشعل وب هدب راظفل ( یہ ) یدعب یلوطو (یلل»

 [۲] ناساح ضرا هدنک اخ [1] رقم لصاحا ردهجرد قرق هنناح قرمشم نالوا هت 1

 هعرد) ردیسهلق زورعا هجوتم هکم هرزوا ضرع لوا 2 ییعود یسهلف هرزوا

 ییا مور كرسج الوا (زوسغا  یادهش هاکترایزرد ) . . ( تایلک زیکنا 3
 هام ندلاع ماقم وب ردن وفدم هد رق لوجوک ر ( ناطلس باب 9 هدنف زط |

 هدنحا هعلق ندا ردنایاع رلایرد زفروک نالوا هدنفرط ییا كرهش و یراترام كر

 ( ناطلس ]٤[ راما ) هدنسهرا وق وراقو ندنا ( ناطلس اباب [۳] دوم ) نوف

 هلوا رظا و رضاح یرلتمه ( ناطلس هدهد یلو ) ندنا ( اباب بیا ) هدنشوراو ندنا
 یدلوا ماع یفاصوا یراهاکترام كرو یناصوا هعلق هدلمو نیعمحا مہلع هللاةمحر

 زمتودلوا رارسا فق و ودنا تحایسنسهر زج زوس یا اما

 لهدیا ناب ید نسهریزج لاوحا ضمب بنر

 لصتم هنفرط یسهرق ک اب كا لرهش و نکیا هدنمکح ندنرقلاوذ ردنکسا زوو

 سوملطب وطسرا لقع ردم ر را ایت رب و ]٩[ ناونای مور ناخروم لوقت, ىدا
 ردلصتم [۷] رب لبس هتفرط ییا مور رب نالوا نمهملق وب کردیا ضرع هردنکسا نعالوا

 ظوفحمو نوصم ندنمشد بولوا هریزج زع رہشو هعلق |هسک ی کداهرف [۸]هلرلکتلوک یا
 هفولع ندا هسرالوقهعلق هلج بولوا قوح رلیهام نکا وک بو یرانالاد قلاب بولوا |

 هردنکسا ود وواوا تمشع تباغ هل !قلاب زگ رهشو رولوا لضاح هن زخ هم هزمهاشداب و

 دیس a حس ۳۹

 كما صودا بولواعقاو هدلوبق زبح یضرع هدک دا ضع هرزوا ح ورشم لاونم و3
 اح ناه هحلل وارداص نامرف نونا ود ن ee كکی بابا ضرع لوا هرزوا

 ندنر یایرد بوسک یزاغو روک ذم بودا عج ینسایرد مدا .هنشاب زوب فا |
 ميج بودیا همیظع تامسیلطم رب هلیملع .كراهنهک هلحم لوا .بودیقا [4] هبنوا

 دص بورک [۱۱]ازودوْغآ هدرانابلاد یکرداروع ندزاغوب ناسک یراقلاب ]۱ زیر |

aا س ب زوم 2 ١ انا شد نانا : ۲۲1  
 (رب) [۷]مور نانو ناخروم لوش : ك.[5] ۸۸۸ : ك [۵] ريما : دل ]٤[ روص نوفمص : ِ

 :ك «س ۰ ۰] هنوا 7 لبا رنک هوک : ط «د «س [۸] ردقو هدنسهخسل ك یس

 رزم: 1

 هد زر را ی



 یبهمانتح ایس یلح ایلوا

  یسورتوکو ردراتفرعمرپ هدنوب [۱] یرانراپ هرفک كرانادومق یغوجرب ردراو رامدآ
 ۱ نداحبا یسیریه ردرانادناخ ءامرثب ددع زویتلا یسرابرهو ردناراجت ناخ ددع ییا
 ۱ بارشءام رب رومشم هلمات یتروق راویسویق كنرفر هدشوراو وب ادلح اما ررو ناشف

 ۲ هدشوراو بوکخ وص هلا راباللد [۲] ندوق یه یرلرغص وص ندقفقو فثاح ردروهط

 1 «همشح ره بودک ندنسویق یتروق و رلوص هلم هراراس همشح نالوا هدنجا هعلقو
 ET تربع یان کد ردهمیظع تاریخ رووا مش

 ا راب للخ نادوق هدنفترات ۰ ۰ ۰ هنس هبا قالوا رسوض مظع رہ
RE ۱شور ارت کارم  

 ٍ - هییساسا ناشکهک ی رب ره کراو رلزوک رک ددع یللا هدنکوا یعماج اشاپ ینطصم هدنج

E هعلق هلرام شوراو وو ردناربخ په کردرلا ملک كا لاثم حزق سوق  
 کک ردن وقدم راناد یش نایزاف هد رک د دغ ك هڪ هدحتف نح 2 ردیاتسرا ع كرهش ینبام

HEE 

 ۴ كنروبولوا تسردنآ یتلخ عح ندنتفاطل كنساوه ( نادواح یاوهو با ےدمرد ))

 ۲ لب هقوح نوک اهوک یزرط یدنول رازج ینلخ هلح بولوا نوک -رخا یرلبور
 . قراص هرزوا سف یدارابتخا بویکر ابابسا [ع]همرغ یلکلاسوک و کو [۳] یلکلیزفتو.
 ۱ ریرحو راقاجمالپ هدنرلاب بوک یسوئرو رازجو مارحا یزمرقو ضایب هدنراتباوب
 ۴ قالبح یردلاب یراتکی هزات رلرک رارشقاج امتص هاصو رلکلزد یمدو راقاشوق مخ
 1 هالا رم ردقو هده رشط الصا یرلهانز اما ردقوح .تیاغ یرانا رملد بونح لقوبط ضاب

 1 تاحودم فصورد ) ردقوح یراناکمرک یحاص نادیاخو ی رامدآ ضر لها یلامل

 ۱ شلوا شرور هدنسهرش موزوا شلوا رهش هرهش هلیماب یرتفک زوسیغا ( تاروهشم.
 ۳ كع مدا ندنکسم ٌهبیط هحار و ندننذل بولوا یرتفکرتو ذیذلر یلمدابو یلزوج یجما

 ۲ ندلومالساو راوروتک ایذه هم و برع و مور بوق هرجا رلهقودنص زامایود هلا
 ۴ هدن رها غاب كرهشو اما ردقو یرلجاغا امروخ الصا هحنلک ءرهش و ندنلیا مورو

 ۱۳  ردلهاوس یناوه كرېش و ارز رولوا یزارکرادما و ردقوج رادم دما رس یامروخ لخت

 ۳ ییفآ هرهث و بالرطسا کحر نامجنم لوف (زوسیرغآ داب ضرا ملقا پاسحرد )
 . یدلب سرا بوئلو مدقق .بفصت كمبار ماقا و هدیفرع ملقا ی نکی :یمرکیآ

 _ ¿«س .ندویقوب :ك [۷] [ردزسطقن طقف ەدلكشوب هدیسهخبن س ] یرلزیپ ك 11 ۰
 .. همرچ : 3  س [4] یلکدییغابو شب : ك [ ۳] ندوبق»

 تس ۲6۲ ےس
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 -ز لوس ست از

 ام یتکم اهابیع الوآ ردنارسپ EE نتکع از یادو

 هدهعلق نورد شرت .. هاقناخ ارلج ردناشیورد یابع ی بار هکت 31

 یسهلج کردناجو .لدراس همشچ هدعزوقط نوا یسومه و [۱] ودناطاس ما كچوكر أ
 هدوا یه ارز ردرلناداخ ءام هاح ددع زون نکس یسوماه و ر رو ناش ندایح با 1

 نک اکد ددع,نسکس هدراصح نورد یماتماو راردبالامعتسا ندنیوض ؟ردررقمویق رر |
 شوراو هرشط فصورد ) رونلو عاتمره نکل ردقو یاتسزازب اما ردراو فرح لها

 لزم موشروقرب ندنقدنخ كنهعلق هدنجراخ یراک زور زدلب كم هعلق موقعو ( زورعا
 .تاقردبا تاق یاقوف هلمح اس رک رکو یهحابو یلعاب ددع كم ییا یس انس لہ هدقرال |

 ږردرا هن نع یا رس یل تب وناتسعایوق نابایخ ر ر یر هاي وک دن رايا ر دوق

 ردروهشم رلنو ... یار اتشاپ دحا ینادنرق و یارب اشاپ ىلع هسوک نادوق أ ار

 رومعمو نی ریشتیاغ 9 موشروق ییماج كب یطصم دلج ردبارح ددع ... یساتماعو ۰"
 بولوا رثا تربع هللآتب هک اقح یعماج اشاپیم هجوق ندنا ردفبطل راونار عماج نیزمو "
 رارسالاعماحو راونارب عماح ن مو رومعم تیاغ اما ردیلتمهرک .یسهق هت هتش و راخ 7

 ردم وق رص هل و ىح راب هرزوا یسوش هلق كردنەنمۇم نملسم دابع هاکدعم رب

 لوقعم یتینو دصق [۳] به یدلوا اشاپ یم [۲] بولوا لئام هریخ
 .. هنس [ه] لوبقیدلوا ٤[ ]نری ع رات یدید فتاه كنا یناعا بوروک

 ,یدحسم یلح ]٩[ بسح ارام ردراو یرلدحاسم هلحم ددع ا یسه و

 هه . ارام زنا رق ظفاح ناب دحم نا ربضمه نالاط هسردم ددعییا ج4 ههو 3

 ...یتکم اشاپ ىلع نادوبقو یتکم اشاپ یم ًادلج ردناوخ دجما نایص بتکم ددع شب 3
 ددع کیا یسنالوا و ... الوا ردبراهاقناخ هللارک ذ هاکرد ۀکت ددع ترود یساعج و |
 اما ردککب یتطصم ماج کی و ردیناربخ كب دوواد ماج کسا . . . ردنالساع أ

 ناکد ددع یتلا یرکی زود ترود هرجا شوراو و ٰیسهلح و ردقو یراماج یارس
 [۸] نوفر لماک داتسا [۷] ربح یک دیشج نف رازه عیانص لها عیج ةردفرحلها

 رگ [۳] یدلوا : ك [۲] ردگناخ د ناطابت ماج : دا ردک دم ناطلس ماج : ب1

 ۳ ۳ از EY [ ۵] كرا : دل ءس [6] ردقو یبهلک ( به ) هدنسهخسن 1

 اط ك E [IN : ط « ك «س ]٦[ )(م) ردد دکهزنس هک ۵ ۰۱۹) هکر دقج هقبح ندنسهرابع ۱(

 .هدیسهخسن س ] . نیج :ب [ ردهملهکرح هلنوکس كنابو یرسک .كناح هدنسهخسن 4 ] رج ۲

 نونفوذ : ك ‹ س < ب [۸] [ ردزنهطقت طق هدلکش و
 بس ۲٤١ س

 ۱۲ ےس یمەمانتحاس یاج الوا 3



 یمهمانتحایس یلح اوا

 زالانمومنیطالس عماوج ۱۱ یسوقو ۰.۰ "هل الوا ردیسهلحم ناملسم ددعرب نوا یسهمج
 مظ رد ر هدنرصع هرفک امدقم ییماج ناخ دم ناطلس متفلاوا مدق ارج الوا

 ۱ رقاب | [۲] زوطوا زوم لوط بولوا نیملسم هاکدصم الح شعا هاخ حیسم [۱] ندا

 اک هرزوا رلاهتنم نوتسص رع ددع زکسقرق هدعماج نوردو ردقایا ناسقطیضع
 .تابح بار هدنجاو یلهرانم لاثم هلق هشوک راج یلهق [۳] هتشو راج و یلوتروا

 !وروا موشروق حرفم تیاغ ییماح كب دوواد ندا ردریک عماجر عنصم یوشف يباو

 ردو یخ را هرزوا ی اا بم كتسوق هلق رداشکلد عماج ليا رک راک و

 نیلاعلابر هلل ةبسح ..[ه]یسانب كيدووادآ ٤ ]یماج
 ؛ هنس .[۷] نیملسلا ناکم ىوألا 11| تنج , . ليج ريخ هل اضرات ءاج

 ا ا ا مداو [4] لفندا ردمتطع تیاغ یماع [۸] ازا نينا

 کود هرجا هعلقو ادعام ندرانو ردنشور عماج ن نو بوب ماج هدازیلراق ندا

 ۲ نسحو یسهواز كب ناخروطو یدحسم اغا ناْیع ادلج رد رادجاسم هل ددع تلا

 و ردرلدحسم یلاثم عماج رانوب یدحسم اغا یسومو یسهعش سایلا كچوک و یتک نم
 و یسهلم مور ءرفک ددع شپ یسه هدنتمس وق وراقو ادعام ندنراهلحم ناملسم

 ءانص ددعر و یسهلحم یدوم ددع ر یسموم و راو یرلهسنک هرفک كحوک ددع

 اب و ریسغاب ددع زود زوقط كيب هدراصح نورد یسهجنالوا و راو یسهسنک مان

 :دادش ینا هرفک و لوټ رک هلج و یلوئروا تمهرک هل ان رکراک قجاراد و

 هل و ردیلشود مر دلاق كاپ ايارس یراقاقع هلمج و ردرلوا تاقردا تاق ناتم یانب
 ردراماع قیرط یثق مردص کوا حرط هلا ینرج هرزوا هسدنه ملع یراهار

 هردم اد رذنالاع هسردم ددع ... یسیرابو ردراقاقوص قجاراد هللا قلوا یجما هعلق

 هماج) یسورغود [6] هتشونراخ : كل « ب [۳] وا زو : ب [۷] نیا : ط « 2 [۱]
 الا قیثبتاب هارو نوچکنوا راو یکلکیسک | نزو هدعارصم و ] یب : ك [ه] (م) ردیللوا
 1 ) ردیلوا ( ی كب دوواد ردقلاوذ مماج) یسورغود كعارص» هلیاهوالع ینبیکرت (ردقلاوذ)

 /هدعارصم یحنجوا یسیجنرب ردهتفیج 2 .رات یهدارو [۷] ردمزال یسزاب هدنلکش (ةنح) [7]

 کردیم كءارصم یجندرود :یسیجنکیا ؛رورتسوک ( ٩۱۳ ) هکرویقیچندنسهرابع ( لیچریخ )

 ۲ (0) نوسلوا داش ور . شعا داتسا ندکچرک یعاش یسورغود . رورتسوک )٩۱۳( هدو
 9 زدزسهطقن یرلهخسن دل ۰ س ]٩[ هداز نا : 2 ن [۸]

 و و ها



 زوسیغا

 دلرمسچ ناه هدنک اخ هفتسا هدنفرط لیامور هدنسوشرف باغ ربع رسجوو ۹ ۱

 رلناکه دنورو دال من ردهدایرد بل راو [ ۱ ۱ ] مظع ناخ ر لقاحوا زو وا هد ۹

 تاجاح بابرا هدقراحا یسوف هعلق تولیروق رسج حاص بونق هارس نامهم ن

 رو ردرظا هرغ بناج یسوق كرسج كجە 9 هبعلق نداخوو راردبا لو

 ه سغ تمس ه ردرلوق وراقو ید یسوقرو رد رظان ههلبق هز ذل هدخشا یخد یو

 ریجن ز یرلکوا كراوقوب نکل رونلوا روبع هلبا رارسج قاجلا یتیم ندشیاط کردحوتف ت
 كلوبق بودا انب هلق مظع رب ناخ ناملس هدوقوو ردرسچ جاغا راقلاق هحنک ره

 ردح راب نانلوا 2 هرزوا ص ص ضام هدنزو 3

 قاط[ ۳]وبشا هلرلواق [۲] كسهلوا ناداش مکیدید ینربمعت یواش كرو نایت 1
 ..هنس [1]قاطییاداش [ه]یدیلقهنتسوا الاباب ینرات [ 4 ]هدحم | یذ مدید

 بناجیموق ؟ردراصح رب هقشاب ( یه راصح هاش وط ) بورک ورا ندوقو "

 ۳ اف ا هوض هدایرد باب مدءلقو و قن ا

 کراو یرامیظع پوط ترفم ددع رر هدنرلتل ا كرارک یه کردراوق مد هاچ رز
 راو راب وط 5 قامروطوا بوروق شادعاب مدا هدنگشا ب وخص مدا روت هاو م

 [۸] هقیارو هقلاش هرلبوک هعلق بوط رظان هفرط لوا, رکود [۷] ینینروب رتسقا ۱
 هعلق رب یر ره ؟ردرلپ وط ايم تربع ىلەنقلج صد: ینلنلاف لوقا راربد بو

 ند رایج وط هدنسهچ راصح هاخبوط و اما ردوروق یمظع نامل ا 1

 مدینم هلج زالق وا رب هدنوب ندنسهلزاز همتا رابوط وب ن اریز زالوا هنسک یر
 هلو و ردهماقهچ راصح یسانب حتفلاونا هقشاب ر بویلوا روا هدنوب نوجیکنا ر ۰
 هدنجمازوسغاهملقو و ردقوب یراوق راصح ادعام ندرلوق ددع ترود نانلوارک ذ هحینل

 تضاد سس تر ی تو سو تر و

 سس هرس

 طبس

 ناداش عیدید ) : ردنکم قلوا هلیوش یسورغود كعارصم و هنر [۲] مظعم : ب [)] 3

aشلوا یکی كرلیدبا ریمعت ندهرکوص وباق « کسا رک هروک اکو , ( قاط یکسا  
 یدلیق : ك [۵] هدهجلایذ : ك [4] (م)  رديللوا ( کشا ) یسورغود هج ۲۳1 ۰

 ی هسیا هدماقموبو کیدرتسوک ین ( یدیاهلیق >> .یدبهلبق د یدیلبق  یدیلق یکه دنت

 یسورغود .كءارصمو ]٦[ [(م) ردمزال قلوا (.یدلبق ) یسورغود هاتهج ینیدنالک آ کری

 هدک دلدیا باسح عارصمو . ردیللوا (قاط یکیا یدلق دابن هنتسوا الاب باب ) هلبا ۷۹ مدق

 هقبارب : س [۸] یورو تكسمات : ب .یترو لتسقا : ك [۷] (م) رویرتسوک ۹ ۳
 ا :

E 3تست سا لک  

 س دیس صبا هیت OO س تی



 e و كيوص هدزاغوونو ردا ربع تامسلطم هاک اشا بیارغ بیاجو ردهدما
 ند کراو یرانامرک د وص ددع چ وا ( ناداتسا راک ئام بربع ) هدرب یغودقا

 :e هفرط لوا یخد راعنصم بایسا هسردبا نایرج هفرط یننق وص راردوکوا قیقرو
 وک نسب نور ناحط منصم ِِِِ برا هنوک رب یخدو ردوک و ا نوا بودا

 ردزاو یرلادوا كراتكي رایدلا بیرغو كرلتارفن هعلقو هدنرلتسوا هرانامرکد و و

 N هګ راصخ نرغوا ر رار هوص كنسهعاق ور وکو ن هدنند یسوف كرانم رکدو و

 ۲ روا راو یسوقر هدتشاب هواو یسوقر هدنشاب یر یوزر هل راو یسومف

 ز ریمد یرسجت و رلنایهگن ناب هدید ناباو هک ره کرد رج بشخ روک ذم
 هملق [۲] زوسرک الو یرجما ندن او یسهعلق رسجو رارردلاق بوک هلا زابالل ود

 یورو راک بویمق هلنرظن تربع بویمروک یناحمو زوسا لق وب رلاق ہدەرب زج
 ِ سالم لع ارز ردشمعآ اشم یادخ عتم رو تەمە روك ىق یر ]روا

 ردمظع مسح نالوا انا رک ی سو ییا رسجو و ردقو ناکیار تامساطز هلو

 ۱ ۱ بولک ندنفرط ییا مور رج كجهرک هلق اما رد منج هلق ینیرب
 قدنتلارسج راو کشوک هاکحرفتر هرزوا رسجوو هک هغردق ندنتلاكنا ؟ردرسج

 نارود رانامرکد هڪ بوقآ هح هرجا نعلا ةفرط كیوص تامسلط ناقا ههتواو هير

 ۱ 9 یسوق رسجو و ردننرواحمو نیرفاسم هاکمارآ ر بونلوا اشامت ندرصقوب یرلکدتا
 رو یر وصت نالسرا یلظانق ینعی [4] هقرامو هتناص عنصمر هد رع رع ضان زا

 زا رانروک شا زاجا رحیسایوک کسشمروا [*] سفردو ]٥[ شعنهلنوا هلام ول رب مرم

 غ ن ج عم بو :نشسرپ یرارفاک كدهو هروصو ارز ردنا نظ حوریذ
 ک < هر شط ندنشاب سج هدنسهلق رج وو را رشظ نشقن كىروصو هدنرل و

 ۶ نسخ ا هرزوا ماخ رک شاییر هشوکراح هدنراوند یور یفرط غاص كئهعملق
 3 رتسح و هلق ترشام یلاع نامرفاب ) ردوبزغ رات ناثل وا رر هللا تهذم دروجال

 رود r RE ام ماعاو ۱۹ لاوش رهش ف عقاولا اشاب نان مر a> ر زو

 ۰ سو ك « س [4] هدضرا : دن [۳] زرو غا : دل ]ەچ :.ط. ەچ .: دل ۱ ۰
 ةردو) یسورغود] شفرو 23 [1] هی : دا .. شه : ط [ه] هقر هو ام

 ,د.هیالک كب یدصقم طقف رودبا لابعتسا قوچ يسهلك ( شفرد ) و فلؤء و

 E ۰ ۴ (م) رویناللوق هدنسانمم ملق قجهتنوپ شاط هکمرویدیا نظ
 تم سس



 زوسیغا

 بستم و یرادرس یرجیکیو یسادختک هاسو [۱] یماداونوو یساقنو ردراو یستفم
 یساغالوموک و  یساغا رامعمو یسادختک رهشو یساعا جارخو یساغا رادجابو یساغا |

 یساعا رایج هبج و یساعا یجوطو یساعا یرا راصحو یساعا برع و یساغا رادزدو |

 ودر هداما هلم ؟ردراو یرلرا راصح مدح ددع زوبحوا هلمجو یساعا یجتامضو

 هدجوار نشهنفرط کاخ یتلایا یا مور هدنجا زکد قآ ( یسهملق نامز لاکشا)و
 راصخ ر راو ردنا دسو ناتم دسو ناصح نصح هعلق ر تاق چ وا نی لکش ]

 ردیراوند هملق تاق یدب هملقو هدینعم رب ردراوتکس هعلق ایوک گردرا وتسا

 ینا قایا رشبلا و رقرق یرلرب یضعب ردراراود انب زولوم مخر هلود یدادش یرهرا §

 ردرلراود رکو د ایردی یرافرط لام؛و برغو بونجو قرشو ردراود هلود نیلاق |

 لنا مدا نسکس یرراود كننرابناج هرقو اما ردهرق یرلبتاج زدلیو لیهرق قاتا _
  ردکسکوت نشرا رقرق یراراود كنبرافرط لواو ردقدنخ اق همسک یراو اهقهق دس 3

 مدآ زوجت كی هجشراو, هزک د و ندزکد یر یراوو تک رط مق هحمرانک قدنخو 3

 یعرجدرک ادرک كنهملقو هرزوا یراوید هرشطتاق کلوا یخدو ردبراوند یفرط هرق
 كرومعم روسو هرزوا یراود تاق ینکیا یهدنزو £. ET كيب قتلا هلج ِ

 زو یسهلمج و ردمدا ردقل وا هل اثكمورو هبادب ول اما ردمدا كس ترود لماک یعرج 3

 ردرامظع جارا ررو ناشن ندک الفا حرو هنوک رر یره کردرامیظع لق رب نوا
 رشبنواور واهدهلقر رب یهو ردراوراندب ناددد قافواویریاددعرشللاو رقرقهدهلقر یهو "
 ندرلهلقهلج اما ... یسهلق ... ویسهلق ... الواردراو یرلپوط زع لاب رکو رینص ددع |

 كجوجوک ر هقشاب ردروهشم هلیما هعلقور وک عدهملقهتشاب یسهلقرسج یوقویظعو نتتم 3
 یساغا رادزد هقشاب ردمدا زو زکس یعرج رادام ًارئاد بولوا مقاو هدنجما قجادا _

 یضعبو رایدک بوک هلا رسج جاغا نکر دک ههعلقلویب ندهملقو ردراوینآ رفنزویکیا هقشابو ا

 رک یسک هعردق ندنتلآ رسج بولاق هدهریزج هملق بوقلاق هلراربحتز رارسج هد "
 همسک ریرد زودنوکو هحیکندنتلا یرسج كلحو (امدق ةنهکر اک تامسلطم تاساجترد ) _
 قق بوف[-نتده اما ردد ددا نایرج-«وزافو رک یرف و سا ےک یو 8
 تقو ات ندنتقو هلبوا راقآ هبرغ بناج لدهلیوا ندحابصو راقآ یک راقیج قوا ندیاب _

 نایرج هلبو ایرد هدزاغوب وب راهنو لل هللا ءاشام ىلا زدنا نایرج هنفرط قرش دوش
  یاداووو یسیلاوو یسایقو : ك « س [۱]

 رم



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 ۳ ار ا قدی تیک انا رووا نشاط هر رلق شا رب فا
 1 . ضایب ندشاط ورک ذمو ( ندننامیانض تاحودم ) ردراشلوا كاله بولق هدننل | رلهدا

 .رلهساکنوک انوکو ردینام شقن ایوک عراردبا شقنم هلیوا بودیا یرلهلول نولو عنصمو
 | لوكا ایوک بودبا [۲] ببر هلا لسععمش یراص بودا راشقنم ناحنفو رلنادروحو
  راناحنف و هساکو هلول تبالو تیالو بولوا اراخ كنس ایوک رلهسروس ینایهرتو رولوا
 ّ لشاط هدتعاس ۵ هقرش باح بودبا اشاعو رس یخد یرهش و ۰ رارروتک ایاده

 بوک شوخ بوجما بویب راقابق هدنرلابغآ نویق بوشا رار

 روس نا مظع ةعلق ی زوس یاب رد فاصوا

 ۲ بودیا انب نابهر رب ایلوا یحاص مان یندی [۳] زوییغایا ندنرلهرفک. نانوب مور
 1 ندایرد هرهش و ارز رارید زونیرک ۱ رایضعب رارد زویرغا طقع [4] ندزوسنایا

AS۲ لیه.زو گردراو عاد زو یرک ۱ ر هدنفرط یسهعلق ما راصح لزق ل  

 . دارید زوسرک | نایع لآ هرهشوب نوچما غاد زوبیرک ۱ لوا ردنایا ندر, هدیعب هفاسم
 بودا لاقتا هلضم لاض ندلاض لاعف دب لارق هڪ رابزای زو رغا هدیناقاخرتفد اما
 ِ  ندایردهدننرات ...هنس ناخد ناطلس حتفلاوا تالاب ندنلاكیدنوم رفا تسد راک رخآ

 1 نوک یدب یمرکب زو هللا رکسع كم ید یللا یرایدنک دءهرق هلا نوناه ءامتود
 ۱ تحلصمهرکص ندکدنا مدهنمنرارب هج Fe هکودهللا رابوط بوک هعلق بودبا هرصاحم
 | ناخ نابلس ربرحت الاس ردشلوا حتف هروا هروا جلق بودیا شوروب ندلح مان ید
 _ كوب 26۰۰۰۰ ینوباه صاخ كنساشاپ کردیتخت یکب قاجنس ہدنتایا اشاپ نادوق هرزوا
 ۱ 3 هل هل رکسع كنساشاب یراولهج هرزوا نوناقو 4 یتماعز بابراو ۲۰۵ یراجو رد«
 ۲ هدایرد یماشاپ راردک هرفس یراقدلوا رومأم بولوا حالسر رکبغ ةد كا وا
 ۳ ر تولوا هدامآ هدناهل یرلهغردق رابره بولوا هتسلاو [ه] الاب هلاهغردق هراپ چ وا
 ا وا نمشود توقا هطناوا هل ارل هعردق هور ذك ی [1] هدهر زج
 ۳ لادع هجور ردارق ددع ... یسهیحان ردیسهاب ها زویجوا یبیضاف هرزوا نوناقو
 ۲ رولوا لصاح هسک نسکس هاشاپ نالوا فرع کاحو هسک نوا هعرش کاح هنس رهب

 ۱ 1 ندزوسرغآ ؛ ب [4] زوسیغایآ 8 ۲۳۱ هترت : 2 [۷1 ی 3 ۳ 4
 8 هدهربزجوت : پ [1] ردزسهطقن بولوا هدنلکش ( الا ) رهخسن رکید [ 1
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 ددع زویشب كيب کب یسه اما ردیسهلح یدو ددعر هلجو ردیښسهلګ مود ودع
 یک یداوبق ا a یلراو د شاط یدادش ,یلونروا تمهریک لمکمو فلکم

 ددع رب یعومو .. رس اغا نسج قایق یراص ارام ردرلاسز هنا نیر یلومق 3 ۱

 ؟ردیناریخ ECE ناخ ق ما اما ردرلناخ .ددعییا یسەجتالواو ردماج ۱
 ردیناریخ كيهسک يرع ناخ نالوا هدنحنا وشراج اما ردشملوا انها سا

 تولوا عقا و هنحما قاقوص عساوتیاع اما مدعادع اما ردرلنک اکد .یرادقم زو یاتاجو

 زىسمردلاق یرلهارءهاش اکا اما ردراو یرلمظع رانج هدر ج وا ۰ هرچا وشراچ ۱

 ود [۱] اجراد هرهشوم امدق یامکح ندنغودلوا لش تاق یساوهژ نا و ردرارب هروش §

 لر ازج یراتکی هزاتو ردرللیام هوراص یرایوركنر كنقلخ نوحیکنا ر دا
 هدنرلاقرا_وک [۳) راسالشی ندقوح ناول و بوزک قالبح یردلاب وک راسابل ب بابشا |

 "راسفنوک لعل هدنراشاب بوک یرلجو اب كنرف هايس هدنراقایا بولوا یرامارحا رازج

 هدنش ور زور هعاق وس رلت روع هدرمش و اما راز کک بوشاظ یراقاحم لاتح دو ۱

 راردک هني راتاقلعتو ابرقا هللا راهدرح هایس مادخ ها راسوناف هحک ردیع یامقحو
 لات ٩

 هلا ( هلكىرشال a PRE هسرولوا هموج ېم رک 1

 هد اح توئنح 3 رہو ) ن ادابآ یاب یا تربع ( ردک هناشوماخ " یداو ا ل

 دتلا رولوا ج ورم ردقل وا یوصن i ردهاک اشاع یان بیا یدارگ وه نلک هرهش 1 ۱

 N هاکهربسمو) رولوا نوللارفصا بولوا یمغلب ندا شون دا .تروف#
 اشابدج امظعارب زولضاف هدازیلر کد هدح رم یاح و رد رصافناسل هدنفص وکردنااخماک رفت

 ااا رفد لماک ندنکللق یساوهو بآ كرهش و هدک دنا ثکم لماک نوک نسکس ې بونق ٩

 منلایلو [۳] یناسنا بولوا موحيم هلا كلهتسخ ندمالسا رک اببع مدا ك رس نوا ۲
 فی رش سل ر نوح رله رش ح وربود !ترایز ز رع دنفا هفیلخ یسودک و زع راد نالو

 ضام [ع] یتبقح ر (هفتسا رخ ندعم ناسرد ) نما مملعهللا هجر كدتبا توالت

 ېک یسایع محج هاج هرطاخو فوخ رب هدنجا رهلراط هدنجراخ یلامش كرش ردب دشاط
 هک در ناه ردقاشمو ِ رت E EN هدرلاراغم نمز

Aنايا : ۳ 1 یار  [Jی : کل  ][ه] فیفخ : ك « س ]٤ ± 
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 یسهءانتعایس یلح ایاوا

 ۱ زاغ هد رصع ناخ دم حتفلا وبا هدنح را« ... هنس هدعل ردنا رام لس ید لوا

 : مت | هوتسوا یر. یر نیرارادم هشال بورق هلح ييده و رافک بودا حتف ك

 هدمور نال اما رایذرو مان ود ( هفتسا ) هرهش و نایزاغ نافراع هدنرلکدنا

 دیا انب هفتساوب ید نیس هعلف ( سا افتسایا ( یهدننا لوساتسا رد 5 ) اهنسایا )

 رک دنا حتف بورقنرارافک هلا سش اورول بودن | مظعكنج كى رمت یزاغ هدي وت اما ردشع اب

 ۱ 21 مدهنم نیسهمق حتفلادعر وید نیسهع ارامعرافک یخدرب یک نانو زدقکس ۱: خیشد لوا

 دیس اخ یعاحنس زو صا وش هرز وا ناخ ناماس رب رحم الاح و ردرومعم یمظع هلق ر اما

 رک E یماداوبو یھ ناطلس هشیاع بولوا او

 و ارت نک مان ۳1 تب ام و یر تر رد ارت ددع

 و ردارخ [۳] یروس ارز ردقو یراتارفو یرادزد اما ردراو یرادجابو
 لب بوقعي ال وا ردرلهنذا روللوا ادا هعر تالص یوا رد ارح ددع لاا یسهلق

 ۱ ون هدنحما ورا و ییماح یحزاب سپوردو ردععصم ییماح ك ے۔اقو ردح رقم ییماح

 عمو حرفم اد اما "ردصماح اشاب دا | ما لب کر و انو

 اا [ع] هدنقحو ردن وفدم هدنه رح ۹ نوبت ردو سا یلراک نشو

 ۱ رد راب كنبرا ضع .كنس بولوا نوفدم هدمرح یخد كب مهار ا هداز

 ۱ ۰ هعالیدلوا هک ابوک [0] هل اید دلرت ات مرع ناهک ان یدنا هدازناخ مهار
 ۱۰۷ ۷هنس [ ۰ ]هحناملاهید نوجا كى ميهارباح ور ۱ تور دلق لا لاّوس نخ را ی وق هسزداک

 اع ترود یسیلکود .٠ اد ردبرق هلع د.ع یتلا یسوق ادعام ندراساچوب
 و نونا زښت هدنس راب مولعل راد oe یهو . 2 : هسزردمهال وا ردالاع هجاوخ هی زی

 7 اج ردهللافانف قابل !قیرط بابزا ءاقناخ ددع چ وا هاتو .:۰ یتکمقانق یزاص

 ۱ ۳ 9 [] یربش یر و تاص :ش .یاه :ب .قاق :2 [۲] افنساپا : 2 [۱]

 ۱۳۳و ز دا رداع 4 ردقمواب تفلا ینسهلک (میهاربا) هداروییعاش ]٦[ هنبلق :ك [ ه]

 ۸ هدک لدا باسح هلیلکش کهدنتم ۰ و 2 هدول شزا ا( ی

 یا حر دا روم حرط ۰ ( ٣١ ےک لا ( ا 7۹

 (م) . ردو هدبولطم . رویلاف (۱۰۷۷)
 تن 9 رت
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 ۲۱] دالف هایس هنراقایا بوزک قالبج یردلاب هنادنول بوک سف ینحرق هت

 راتسد یناشیرب هنیراشاب بوک راسابل هقوح نوک انوک راراتخا رارزک هادنوآ بو
 بوک رلهحارف هقوح كنرناولا بولوا لشابیصی یرلهانز ردقوح یراینافرب بونرا

 رانادصف ررح بودا را نرللک ک [۲] اق شاب یرلزق مور هب وب اما درزک هاب

 ]4[ یزاامنارک ونا ۳0 یرلاارک مور هو تیاغ گز کد نوه یرلزو بو

 مان هلحم وشرق نکل ردلیقت لپس یساوه هللا قالوا هرجا هرد یلشاطو قیص اما رولو
 هراغاب لوا تلخ هلج هدزوم ھا یک دنا یساوه و با كلح یرلکدید هج
 ردفاعم یخد یرلعاب دیع. ثیررزو قح مو ودآ ناجا [6] ددع ۲۰۰۰ هلج زا

 اد ؟یرازارک راوخ شوخ رادیا نوک لمل كلغ ساو نان و

 ی اشاء یخدیرهشو * ۰.۰ و ( اباب یحکسا ) الوا ( هداولرهش هاکترایز نایبرد

 بوک راارق رومعمو رلارح هی لوص و بودک هنفرط قرش كر راغاد ¿ن
 ا

 هفتسآ دابا بارخ هملق ینمی هقرحم یاجراد فاصوا

 هدضزا عدا وب یلثم كراوتساروسو ردیسانن كلاض لارق اق یب یاقل ادا یساب

 هدنجا بودا حتف سالارخا بوک ود هنس یدب علق و نانو ردنکسا اما سشعا قو

 بودا مدهم نرلوراب جر و یرلهیاط عج ید كاهعلق بورق یرلیسوحم موق نالوا

 نتتنهع و یرلمیظع هلق احشاحالاح كهعلق [] بورودلود هنسایرد زوسیغا نراشاط 1

 یسهق ماج یراشاط لع یهو رورود یراوبق و یراقدنخ قیمت حف هلو یراجارب
 یمداب لکش هرزوا راب ر حما مظع هعلقر ییالوط هنفرط زدلب ندملبق ردناکیار لا

 روا كنج هدنجا هدهرصاح نیحردعدا كی یدب لماک یعرچ رادام اراد بولوا 3

 ردبارخ هعلق رلینغص اور رک یا لی ر بودبا تیافک یراقدنخ ناه هسلوامدآ
 را جا ردیهابو یهاظ [۷] راوق نتمدس هدر ید و ردرلهرد لاثم قدنخ یفرط کلو

 توک کن كيدهو تسد بودا لاقتا هک وام ند وام هع رادل وصحم نیمز و

 ِ ّ سیا 9 ۲ ۴ یک

O OO E N Eد 1 ۲ ا 8 ات ۶۳۳  
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 بورودکود : ب [1] ددع (۱۲۰۰۰) : پ [ه] یرلاصتارک : س « ب [4] یرلانالارگ
 ۱ یرارب وق : ك « س [۷
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 ی.همانتحایس یلج ایلوا

 3 یسهلحم نیدلاحلصم رومعم الج ردسهلح ناملسم [۱] ددع ۷ هل کردرارظان ر
 3 ردرانوب یراروہشم ... یسهلحم اداو وو یسهلم وشراحو هلحم ینشاو یسهلحم وشرقو

 .ناماسم هل و ONS مور برنک ۱ ردر سه ددع " هلم و

 ۱ ددعب هلو ردرلانعر تو عنصم یناقوفو نا ددعیمرکی كيبییا را هناخ زا ءهرفک و

 ۱ و ییماح كرمت یزاع هدنحما وشراح یفشا را ردننملسمف بار

 ردو یخ رات هرزوا یسوبق هلق ردراو ین تک ترنج اما ردانس هنهک .ییماح كم لانو

 ی اا هل ةبسح ۲۲1 ان كی لای اذه دحس
 . هنس [4] نینمآ مالت اهولخدا هرات [۳1 ًافناه ًابیغ لاق

 یدنفانیدلاحلصمو یعماجاداو و ینطصمو رار د یماج هیناملس هک وب ییماخ هناخهطو

 ددع۷ هلو ردب راتک نع هلع ددع ۳ هل ادعام ردرلن وب راعماح حرفمو رومشم ییماح

 قیرطبابرا کک ددع۳هلح و ردناملع ملعتلا راد تک ددع۷هاح و ردناکهتخوس دن یخ

 ..ندانایرج ندنسانرواات هلرهش ردراو یانرم رنج هدر [6] ددعر هلو ردنادهاز

 ادشا ؟ردراوک شوخبآ لاثم روللب كابو قارب رب یالث» تایطانمع ایوک ... امت ربع
 ددع چ وا روک ذسم هدنجما رهشو بولک ندنرلب یتحهناو ندنراعاد ]۱٩ دو یم

 رازاب یوشراح و مظعرهش یراق نا كنه راج نویعو بوک ندنلا رهنتم روسج
 ینارمس یلهروصقمو ناورداش و هیقسف ضوح كباداووو رل هنا وهف فلکم هدنرانک و

 ینشا یخد ردارس نربشو عنصم ره هدنلآ مظع هرخص اق نمای رب هدنرانک هردو

 طول هدفس رح ینشا ندنسهبصقدابا دسابودمانایرج ینشا ندهناخ غاطرومعمهجش هک وب

 زیکنار شه رد)., .ردرهش رومعمقجاراد هدنجمقلشاطو براصتیافرمشو لصاحارولوا

 یخد هکروت و هعوروا حیصف ردهعوروا یراناسل كنقلخ هل الوا ( هداولرمش تایلک
 وا دقت رب و انو اک بابا قجاراد یک لزا رج یراتکبواغ تؤم تاک

 بوک [۸] كلزدیعدضایب بوناشوقراقاشوق [۷] مدقم هریرح بویشاط هدربرب قاچ

 هکن کم ۰ ردمزال یسلزای هدناکش ( ین ) نوچیفیداوا یئای صقان [۲] ددع ۸ : ب [۱]
 (م) ردمزال قعوقوا نک اس ینعی هلبا فقو ریمض یهدکوص هدنروصو طقف رد (هان) یتورغوم

 )م( رویرتسوک )٩۳۱( هدکددبا باسح عارص.و [4] (م) ردبسانم اهد قلوا ( فتاه ) 1
 مدقم ریرح : ك [۷] [ ردشملهكرح هلمض كناهو كناب ] روب :ك ءس (۰) ددع ۳ : [  ه]
 طقفردروپشماهد (کارت) هدانعمون هکر دشمل هکر ح هاینوکسكنارویحتفكلاد] كارد :ك ءس [۸]

 (م)ردلکد ییلرت لونناتسا هسقو ردیش نلییک هلا كف ندیکسا یک ینیداوا هدیلوطاتا دصقمندنو
 سم ۲۱۳۲ سن
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 جواهدزوا اف نجیب شکچرس ا جوا o ردقوح یفارش ناو اکو ِ

 کیا رادامآر ادیرج بولوا ناو لکشو نیتم هعلقر یلاراخ كنسو یوادشرپ تاق ا
 تیاغیرار یضعباما ردعدا ك یتا عاد وا ردلکد اک ردهوطخ وک

 هاقاما ردلکد هدمزالوردقوب قدنخ هدنفرطر الصا ردرلاق بعص موروجوا لاثم ایع اح |

 یدق هرانم نوا یمام هعلق هلارلاق لوا اماردراو یرلایق نیلا یلهلاوح هنفرط بونجو - ۱

 یرع ردراو یسوبقر قاجارظا هنیاج زدلیو ردراو رالفسا كرد ررو ناشن ندابع هاج ر
 یرلوا !دختکو یرادزدویراراصحددعیللا هدراصحنورد یرجا ندوبفو ردقوب یرلویق |

 [۱] هلو كاجوک نههعاق 2م اوراقوب ندهعلقوب ورا و یرلهاخهبجو یرارابنا لالعو یماجر و 3 ۱

 یراپوط یهاشجافرب و یحنراصوضر و هناخ بوط ر قاچا ردقو هناخ رب الصا .هدنحما ردراصح :

 هدیوو ردوا هعلق ما لصا راو یغد راسح هلو هدوراقو ندراصحهرواوو ردراو 1 ۱

 نا دق هف وع ا اما , رارولوا هدنام رزجاع کیا بوقت مدآ رب یه هتنلوا راوا 3 ارز ردشما هحه رادزد نایمز هلح ردقو را ر ندا رال یربغ ندنمارس لارق 3 ۱

 ندنراراوتسا یوراب روب کرددمآ رس ٌهعلق اسآ شیب ردرب هرزوا یلاع حصر شلوا 3

 ندنعودل وا نایاب نمز هل ندو و نەدا تار > هغقاب هرلاق و هرورد ینشا وبل 3

 یس ونج و یسهلبف ید كا هعلقو و زر ۳8 [۲] كجهرح ر ,ضیا رحم ادعام "
 ندنلزیمبوط ر ارز ردقوررض ههعلقالصا ندرلهلاوحو اما , ردرلایق هلاوح یرافرط 3

 بولبا هدتعاس ر لماک هرهش یفشا ندهعلق وراقو وب ردرللابج هدر هدیعب هفایم ډز

 [۳]بویلکنود راشوق نوک انوک هرزوا اراق ولو هعاقوراق هدنزو كرك وک ملت 8
 قمراو قولخ رب ادعام ندرلزاورب اهناعم هنقوفام كن هعلقو لصاحما راشعا رلهنایشآ ۱

 رهشبصورد ) رداتهین ةعلق رب شلوا تف هلیناسحا كراکدرورب یادخ ناهو ردلاخ
 هرجا راډ د و رلهرد ددع یدو هرزوا راعاد ددع ید هرشط ندهعلق رو ص ( هداول 3 ۱

 قیص زرسلوحو هجغبو زسعاب تاقردنا تاق هرزوا یر یر لمالام هدنجا قاشاط ضا 1

 هجو ردشاط انب ریکراک یفاص یراراویدو رد لج هدرا یلتقویو شیلا قجارادو
 ,ندلا حلصماما رد را رظاب هن رل هر اسارت رب ؟ردراوا روف ا نودا توک و

 فارط هل یرلهاخ هلحم وشرقو ردرلوا 3 هحیغشاو رظان هق رش بثاح یراوا تسلح

 . كچوکرب ەدەعلقچ ا :ب .هلوب كي تو رول : دل :هلوب .تكچوک نک هملقع ا.:س ۱

 (م)ردبسانماهدیسلوا (هحعساو) [4] بوناکلود: ط .بوانود: ]۳[  كجمرب رب : ك [۲] هلو
 -- ۲۳۱ .تس



 یمهمانتحاتس ىلج ایوا

 ۱ .دایا دسا هطبر ىمي ىلدسا هبصق شیاتس

 : ی هر و ودم رو جو هدا رک كوجوک هدنغار وط یعاحنس زوہ عا

 هم یرلوا یلونروا اک یدع زو هلج و لباد شب و لاح ییا و لکن رو
 رج ریداو ت تغاس 1 بوشوا نامهم هدو ندنفوخ ۲۱ یرلهقر 1 نت دکحهصق

 بودک هوئج هاک و هلق ها
EW 

 هب داول قع هلو ینعع هب دان “اان فاصوا

 3 ۳ اقا نوا اس هرم ها ناو روم لوق
 ت رارد هداول طلغ ندهذاو بولوا یان هکلم هلارق ز مان هذاول یرتخا 3

 دار یزاع تسد نکر دک هنحتف ی. الو هروم ۳ نا حتفلاوا هدنحشراب .

 برم ها قلاولارم ناموکح ادا بودا حتف ندنلآ یسرفک مور و ون

 3 هدنامز هرفک هسخو یدلند یلکب قاحنس ىع [۲] هب دا ول ندشیدل وا هقدص

 عهای هقما یالا ول هدتک اح یغاحنس نوعا هدشلایا اشاب نادوق الاح ی

 ( هداعسلاراد 1 قالوا قو هرونم هسدم و ردارق ردق ... یسهحا و ردا کلر

 ۱ "مرج و تسایس و بلص_تودا 2 1 مدا زویکیا یساداووو ندنفرط

 ملقلا Aa رولوا لصاح شورغ كم یالا قرق بولوا كاداووو هلمج تیانج و
 نا نسخ یتیم ووك نالوا تاک ردهللا فقو تسبرس مدقاازورقم و

 ى وراد "یرحنکیو یر ادختک ءاس و كدنا رلافص بولوا نامهم هدننارس ]٤[ هداز

E 

ce: 

 ارزو E و یراصح مد ص ددع یالا و" یرادزد هعلق و

 زابعا و یفارشالابقن و و یعالسالاخحیش و یرادح ابو یساغا تسلج و ینا مارخ و

 هتک ا ی و-هلک ( هغراف) هدیاتک وف | یرلهتمرق : ط .یرلهفرف : ك . یراهبرق : ب۰
 اه اد هوا ( یرلهقرق ) قرهلؤا هانک ندایقتشا هکمرد !نظ هلغلوا شلزاب هدنلکش ( هقرق )
 هدر .. زدقلوا ( یرلایق شا کک ,یرلابقشع ) , هلیبسالما تاتو یسانم اهد و رولوا بانم

 ۱ e هدهسراو هزم هدنکوص ردهجمرع ( اول ) (۲] [ (م) ردنکم هدقلوا ( یراهتموق
 .(هیئاول) هکنب نمهابند 1 هب داول ) هدنتبسن كنو هیلع ءا ردقو فرح (د) هدنکو ص طقف رولیت ۲

 یسجنکیا « ( اول ) یسیجنرب ردهلک کیا پولوا کرو ( هما رک مزال كملیند
 اغا نسح هدازنب كورموک : ك ]٤( نیسح :ب ۲۳1 (م) رد (هیید ك هد) ندنردصم (كعد)
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 یسهعلق جولدوم

 ۹1 گردناتسود ناحر نآ رق ظفاح ( هدهد نالشرا ) نالوا هداحس بحاص قیر

 رلارقفهلح بوریو راقیفر شیورد چاقرب هزب ندنآ وه هنیرامد رددیقم هللا دوواد م 1
 جونودوم ددع زو هڪ بودا روهظ ( هغ یاشام ) رب نکر دک بوشلعادو هل ها
 کما بلط لاقتاو باسساو لام ندنرلارقف هکت ور ندنرهش نیدزا ی 3

 ناطاسبولوا موق [۲] هسموروا یالا ر ندنیصعتم قلخ ج ولودوموب رکم رایدلشاب

 هاو هچغابو غاب هج كنهیکتوب راشعا ندرانیرکش موق هراابلوا راک یربغو ههللایلو |
 ج رافک ادخ تمکح شعبا راشمتا فرصت بولا هرزوا تیکلم نراتاعراا
 و هدکدروتکب ودا رسا نرالایعو لهاو بولآ نراقازراو لاوما كراس رکنم لوآ ۱

 ۳۳ بوغار هلیغالوا لقراب نکرروتک رافک یزکلام رس بوشباب هراناشیورد

 هیکت و [۳] بورشکد زعرللام ندارح ود ردلام هکت مز رس بوغار یند

 ا هرب یدسا ناشیورد هدنراکدنا اوعد هدنروضح ندزا یضاق ود رسسشمرت

 رایدتک بوروتک نرلهرحنطو ناح كخیطمو زعراباسا نالوا ارقف زاهج مز راق هک و

 بونا رارفاک نا | یرافرش مالک چاق رو نادعمش و نادغارج ندنحما هناتساو

 ردقو و منع مالک ییا من هتشا مدا رب ناه هد رلیدلاق بولوا لوک هراق باق

 ناه هدنروضح رقح و یضاق بورک هفرش ربق وضود ود ردهدرس ىدا ام

 ندوف ود ردع رانو هدشا بولا ندنرزوا راهلحر ینیرش فحصم كوي ددع جوا
 بونای هرق باق ےھج رب ناج بول هرزوا یهد فیرظ فیرح نکراقج ةرثط §

 هتسب مد هدريح مع ربقح بوق هتیراز ت بولا | یرلش رش مالک [ع] هددب رلارقف هدقدلاق

 بویروس هرشط ندنراقایا ندنلا كنبرادم ةشال كرکتموب ناه هلمرامادخ ناه بولاق |
 رارفبوروک یلاح و جو ودوم موق هل بوعار هنتسهرا یرلهشال داد فک روک ذم

 هننآ بوند هلل ةمظعلا یغد لوا بولوا نامشپ هنکیدلک ندنمدزا یضاق ربقف رلیدتا ||

 دهاش زوب هع «رلماجنارس تک یو یدتک هندزا بوود هتزا هت بولوا راوس ۱

 .ندجولودوم  هلزمراقیفر هنب بولوا راوس هرلت | نا لوا ناه یخد راز ردراو رلاداع

 - هدتعاس ع بوشا رللب ورلغاد یلهد و ىلەرد و ىلاق بعص هللاب ذایعلا هتفرط هلق

 ( بورشود ) بورشود : ك [۳] هدموروا : ك [۲] کردناشیورد : 2 [۱]
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 î راایشا ندرقف زاهج چاق رب E تأرج کمرک هتجما كيدامس هناتسا
 از زع هلبا.یدص یاوعد ی رفاک رب بولا  راشرش مالک طخ نسح ددع جاق رو
 4 م هرب ردنا هدهد ناماسیناف رد سک لک قد کند لول هدب داش ےہ

 : وثتآ ر وقر ودعر رب هدنجمارا ونار هق اتم هح د یدمم ترغ ینق هب هنوز لاس
 ١ 37 هلبضع شا و 7 ر ید اا كراونار هبق بولوا یهاظ

 هدزمنیدر و هنترایز هناتسا و ریقحو بولوا رارق خزود یرلرب بون لاثم ص وک هرق
 ال نارطقءرق ید یبیدب كنیرلرادیم هشال كراهرفک .نالوا قارحا ید
 رامادخ ورلناشیورد هلج رقح یدرارطی بولوا لامرلاعاپ هدنسهاسیراتخرد یورس

 ۳و الا ملر نم نئخلطم امدقم كرا رارف بوغار ,یزلایشا یراقیلا
 ۲5 رروتک بودا تازفب بوشار د یاو یئانع لام سک ود یالمرب

 ٤ را هقباشهرق بوزو رله رحنط هدب راشاب هكرل رفاک نک یرلهرحنط هدب راشاب ىلاعتەللا اب

 بوعار هدلوا بولوا باتن یدوجو یخد كن اعرب و ههرفک یرغر یک و بولوا
 راک بوغارب هدارح هسرلشل آ یشردقن یهرافکن دهللا یوٌهناتسا وب لصاحملا را | یخدرب
 وشت هوق هوق یرافک هلا رکسع ردقو هدز امدقم نکرد هلوا صالح بوت | ناح

 ۱ دع شب قرق ندرافک بودا صالخ زعرلرپسا ردقووو بوریدقارب مانع لام ردقو
 عياض یرایشر بولک هنبرب یرالاقناو بابسا میج كنهناتسا و ادخدج چلا رسا

 دی هدنتمدخ قاموق هتیرلرب ولر راناشیذ ناغیورد یرقف زاهج هنوک یه زونه بویلوا
 | ۱ لواتامارک ءرزوا ىزا هدنراباتک دیاقع عیج ؟ردلوا مالک لا ام ندنربعرب بقانموب
 ۱ 1 نوجیساضر هللا نوحیحور یرادالواو ل i نوحیحور هللالو خیش ترضح ردقح
 یراتب ناح بولوا نامهم هک ر هدهناتسا و ها راهللاباب یارقف ریقحو هحافلا
 1 یاوشب اصوصخ راو یرلارقف داقتعا یو بهذم اپ تعالاو تنسلها هک اقح كدنا

 ندنغیدرق 41
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TTیهعلق ب ودوم  

 E r و 3 یسهدرزو یوالبو یسنحمو BE تمعن 7۳۳

 هراناکهدن ور وهدننا عیحهرزوایصن ( اهقزرهلا لعالاضرالان ةباذ نمامو )هانمودوهجو

 ناطاسو رلءهرفک راسو رالارقیهدناتسرفاک هلو ردمظع فاقوا ارز راو "ي

 یرابالادعهدنشاب هنسیهو رباک [۱ |رلنارهز ندناتسرفاکهنس ره بولوا یدقتعم ت كلاش
 راررادم هترفاسم بودبا رثاغدو لام لیصحت بوزک داغ اا 6

 . یلوتروا موشرق یفاص یرلترامع راثآ ع کرداع ناهج ۂکت ولوا ر ريتلابچاو
 كهللاىلو ناطلس نالوا و هدنجا راونارت هق و ؟ردندنر انسخ تاریخ كن ۳

 نادالکو نادروحم تمیقیذ ردقو و رانزع مالک طخ نسح ردق و هدنفارطا , یسهقوب 8

 ناقشاع كيو رامز وا فح تمیقیذو رلذوک ان وک لیدانق بولصمو ا مو

 ندنرارقف زاهج كناشیورد كيب هو یراراآ طخ نسح هنوک رر كراحم ناحا ی ۱

 مودقو فدو غاحنسو [۲] قارطو عو لبط هاو یغاقو كنهلابو لکشک و هتسد ۱

 بالک هنرارزوا كراوز نلک یهرلارقف ميج راو [4] یرافرقمو [۳] هلرکو لیزو ربقو ۱
 ردوفدم ... ناطلس ... ندنمارتحالایوذ دالوا هدنسای كهللای و نا دارد" 1

 رد وفدم نا نا کوا هڪ هدنهرح هرشطو رد وفدم ناطلس ۰ ا ید

 ؟ردشلوا یزوظنم ورک شوت (ایوا تامارک قیقحت نایرد ) نینجا مہلع اج رو
 نعالم كم هڪ ندراسک ارت تر کی رک کوه كدت ساز زر ۱

 بولک هفرشٌبرت ون دیزیدینع دیلب یالا ر ید رافک زوب هم هدنرلکدا تراغو اب
hs ۱كناطاس و رافک هل اما ررود بورشواق لا. ناش یذ ناشیورد الا  

 ترامخیطم بود شود هماخ عمط یر بويمن ربسا  نزاریقف هلبا قالوا یر

 بودا ظ قدلا تمنغ بوردلودآ «لهرارارغ یرلاشا ضعب ندارقفنادنمو [6] ندر ۱

 ررضر ه راک لانمو لام کرارر وک ۲۷] یلامیرافذلا تمینغ و رافک هراز باک ترو ۳ ۱

 یهدنراشاببولا یراهحک و ناغزقوهرحنطو رانوحندخبطم یخد رافک یلیخ ر ر
 هرس هتک :ودع شاقار توراوک نا هک بک تک

 هدنکش كانسهخسن  یسهخنن س . راتاکهزب : ط . رلیارمزب : پ ء رلنازهرب : 1

 ط «2 [۳] فارط : ك < س [۲] [ (م) ردیللوا ( رتاروذن ) یسورغود 1 زد وه اأ

 ( یرلهعرقم ) ] یرلهقرعم : س . یرهفرقم : ك )٤( [ (م) ردنكم یلوا کز )1 را

 لاح < نس (۷) هرلرارخ : ك )٩( ندنناک : ك (ه) [ (م) ردنکم قاوا
E TTY a 1 



 یمهمانتحایس ىلج ایوا

  شعا هدنتسد یلارق هیناپسا مظع رهشوب هدرصع لوارکم هدک لک هنمیظعرهش جوندوم

 ۲ هلارق قارالح نرامودق بودما یناطاس دنحوت هللایو ناطاس و هلاعف دب لاض لارق
 ۱۳3 وا زا رساسقاو الز نرانو تو لارا تش ن دراو دودو
 e کو ااا ناذاو بوصب قابا هتالوو نوحو زسراثن هدمکلوا مت زس

 . زکیدلک یمهکمرتسوک لو بولوا ببس هنمصب یغایا یعوق كرت هتالو ون هرکص ندزس
 3 بوق هنا نوط لوس رب یهللالو ناطلس بولوا هدول بضع لارق نوعلم ود

  هموادم ه هظرش تبا نالوا ... هروس ندمظعنا زق هل مان داقتعا زرع هدلحم كجمدنا

 ۱ بوک بوط نکردبا توالت نتیا (مهارا یلع ًامالسو ادر ینوک زانای انلق) بویلشاب
 | بویملق یرارق كرارق خ زود رافک ناه هدنراقدلوا لوغشم هدیحوت رلارقف هلمج هدننای

 ۰ نداوه ندولعر ولع بودا نار اوهر هللا لو ماما یلاعت هللاحاب هدنرلکدا شتا هنو
 ۱ دوجو بودبا لوزت هتیمز هللاماب نداوه رونلوا عاّتسا یسادص ظقحای هللاي بولوا نایت

 ۰ هحللوا لوغشم هت ز علا ر تعاط ناه بورود هرزوا قایا بویغا تباصا ررضر هننزان

 ِ .. ناغا ین راقک ددع تل یدب نآ لوا بروک نلاح و كزبزع بودرکس رافک منی

 ie ون ید لارق راررود هغللوق بولوا ز نع د ص ناعا بحاص تور را هک

 هلا مالسا فرش بودا دای یدبحوت هک بوروتک ناغامراپ تداهش یخد لوا بوروک
 ١  مالسا ادا هدمور رايد بولوا دحوم و نمّوم یخد یرللایا دالوا هلم بولوا فرشم

 . تاورش تالوک ام عح كزبزع هدعب ردجوئودوم یلاها ون نالوا فرشم هللا
 1 . یرلهمظع اسا -نالما رومعم الاح و هری کود ندوط و بور و نرتانیعل

 1 ,ee یخد موقع ز نعرایدلوا رروک یز نعبولک یرارافک هعیس ماقا بودنا اس
  یرلارقف كيهح هدکدنا لافتنا هئرخآ بولوا رمعم هرکصندک دناراهظا هقلخ ما رک

 . یارقفهناتسا ووا ر ماعو صاخ هاکترایزالاح  راردبا نفد هدهاکرد و یعوحیم زب نع
 | و تفرعم بابرا یحاص هقافورقف ددع شم ردیهاقناخ یلو شاتکب دم یحاحت

 هتمدخ  هئوک ررب یرب یه کر اب مو لجو قوا تک ندنرانرا درجو:
 a یه بودا تمدخ هترامادخو هتنرلت [ دا ران اکهدن ور و e عج ررر

 1 درولو یزوخا ۲۲1 كنکت 7 بومراقح هز وطو لوح هسیارا و یراتآ رده

 ترام خطمو ۳ تمدخ بورشس راهوهق بّرَضا راغ توو زاوص هراتآ عی
 كنەيكت : ك « س [۲] بويع راقیح : ]۱[ 

 0 0( ۲ ت
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 هاا قدنلو هدا نع ا تل دمآ اک دم لیدر و ریسا موفق ه ربقح هاقاما تكیانع 1

 یس هعلق جودو»

 بولکربخود ردراورافک هدوصبیخدهدراءادو یدتک بولوا ربسا دمت تما ردقو هدناف

 هلک هک یخد رلمدا كم هڪ و [ ۱| یلشونج ص هصق و للسدزا رهشو ىلج ون ودوم هله 4

 فاصوا هن ) رابدلاق لکملکب رالووارق نفارطا كرهش بودیک هربلبو هراغاد بولوا عح و

 فیسکر و یناخر و یدلاق بوناملوا قارحا یعماج هنهک رب كشوراو ( جون ودوم رهن ٩

 راو یراوا هرفک ردق یالازو و یرلوا ناملسم ددع زوو یراناکد ددع نوا و یماج 1

 هدعب یدرانای بولوا راثلب قارحا یسادعام بولاق رلوا یلەجتاب و یلغاب و یلتم ءرک لج "
 .كنس راقدالوب ناشنو مانرب ندرافک بولکیرایزاغ یلنسدزاو یجوندوم ندک هرللبو راعاد |
 بویمطای هدرهش هرشط ندزفوخ یخد زب رایدبد كرک یتمالوا لفاغ اما رایدریو نر _

 شونح ص اما ردیاب تارا ج وا هعلقو هج رک قدلوا نامهم هدنا بوحاق هراصح هتروا

 یرلهناختارفنارقف ردقیللاهلج هدهملقنورد ردهلاوح «هملقو راغاد كجهدک هنلود یسهصق "
 را ویرلب وطیهاشددع شب هل > ردز | یسهناخهجاما راویرلهتسزخ هناخ هبح و یرارابنا لالغو 3

 ..راویرلهابو غاباجشاح هرشطندهعلقو ردقو یرلترام یربع را ویمماح كوج وک رب قاجنا
 .هاک هربسم مه ص ر هدنج راخ یسق رش بناج لر هش (جو دومهعلق هللاءال واراک هاکترایزفاصوا) ۱

 هدر رازبح هاک اشا یا ناهح هدنجا یراناتسحرد دما ورس فص هدام نامز 1

 ؛اضر یوم ماما نالوا نوفدم هددابا تشم دادغل هدنجما مظع هق یو روا موشروفر

 رار عجم رارساعبنم نالوا ندنمارتحالایوذدالوا "هلاللس یهاط قرع كع هللا ضر

 .نا ردص بحاص هداز ماما تامارک هنا تاماقم هقرد تع بولسم تد و بودح 3

 نیا اضر یسوم ىلع ماما نیا ( هللالو ناطلس خیشلا ) هللادابع هدیزک رب ردق یلاع ماه
 نا نیسح ماما نا نیداعلانیز ماما نبا رقاب ماما نیا قداص رفعج ماما نیا مظاک ماما

 رد یطصم دوم دما دم ترضح تس کردا یهزلاةمطاف ترضح ییها كد یضت م یلع ماما

 و بولوا ندیهاط قرع هلو یراترضح هللالو ناطلسو نام ااغ یلاعت هللا ناوضر
 .هلياحاو دالواو تاقلعت میس ول بو ا لسا بودا ترا داسا هدن رهش جو دوم 3

 .ندالبرک تشد ُهثداح (هللایلو زن نع بقانم) ردرانوفدم هدنجما راونارب طبهم رولر هبقرب
 ,ناطلسو ندلجایرلکدلیا تنایخو تناها هنیسح ماما دالوا دز لا ندن و وما لا هرکص

 وب كرهدبا ملا راذک و تشک هلیسوزرا قالوا ندنرلنرا مور بودا نطو كر هلال

 یلسونجم : ك [۱]
 هست

 A ° س یسهانتحایس یلح الوا



 سس سس تیک حس سم سم حس س

 هدزب ء قدالوا دیقم 7 ادا حد E اد e بوطر هلو مدقم

 اا ابق یرلقایا یرلشاپ هلبرللایا لها دمحم تما كيب هج نکر لک هرهشو هتسها هتسسها
 e ںولک ندایرد غر راغک>هنبشوراو هعلق وب رکم یدرلراخ بولوا

 : نالاو نالاو تراغو بم بوروا یرهشو بولک ناءای نادوق ما یجروج ندهرق
 3 ابد لک و عاتم ا ك هم و يسا دبع کیا بودا رالاب قارحا بودا

 ر ودوم هعلق تراغ بسرد ) را یلایاو دالوا بودا ربسا یخد ی یخاق ندا

 0 هدنمکح ,كنیضاق ا یدیتو مرص ملط هرم لوا هایار و ایاعر ماظ "یضاق

 ادا .لیدنتسا هنادوبق یجروج ندا كار وانش [۳] یایرد بوس [۲] هراقلاب رلایاعر

 8 ترضح نادوبق یدلا لام ردقو ندزب » بودا ملظت ندیضاق بولو بورا و

 سو هنادوبق یجروج رلایاعر هن پود « هلا قح زمقح مزا نوسلوا نوخیقح
 ۱ بودیا بابیو بارخ رافک هایهبس ماظ "یضاقر یک ننزا رب هلو فلک و ۳

 ارج کمرک دهریش » [ع] هدنلحم_الیوا قو یخدا .رارلا ات لام و شا ردقو

 ناه رروتک بودا ربحشز دنن ریسا یادخ قولح ردقو رافک زونه ؟كدروک بودا

 ةوب لهدنا هڪ رایزاغهرب بوحا نسوق هماق هجنروک یزب رادمم تما نانانق هدهملق

 هدلضعب كرهش كرهدما دایرف ود رارو روتک هتشا بولوا بسا نمدالواو لایا و لها

 ال درو یا یک رز ولما نھن و ,هلقزامادخ قرات |. نالوا یک

 E ۱ یک یا ااو نازاغ [م) لی ناف ةع یا یدو ا
 ندرانک هجن راو هسر رق هایرد بل بووق ییخ ترا لا طب رانا تم هراز ید

 رور دقارب یراربسا دم تما نامز لاز هج و رنیناوخ نز هربپ هج و لانمو لام هع

 وب درک سم سب قرق شلاق [4] باق ندمروتک راعاتم لیق اب و ندمدرت

 3 وشرق هییود بلا قراوق یوافک یرلیا ید بودا بسا یرانآ ادخ مج بولاق

 ب ۱۳ زیر لاب هزیب ندنرلهنووام هراپ ینلا و ندنرانویلق رافک نوعلم هدزنملدراو

 دم تما ردق و نیعاغ و نیلاس بودبا رارف دیورک بول یرلریسا نمهل> یرورضلاب
 هلم Ck هلا ا بودا رلنامداش هللا لاها پابسا لام ردقوب و

 و وو ین و تد ها۳۲ رتا 2 41. ندي لآ
 ۱۳ .SES RET ك ١1[ ىكنج : س کنج 9 []
 برق هبایرد : ك < س [۷]

۱۳ 
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 یس هعلق ج ولدوم

 ۰... یراتارامع رئاسو ... و یناخ رو یراناکد یرادقم زوو یماح رو نا 1

aبوشود هقرش بناح _هن ندا ... رظان هفرط یراک زور زدلب رلاتب را نادابآ  

 رغ ندآ نایرج هدنسارفف نیذزا ا داش بو نسا [] دد

 كناطلس هدلا و مسوک هموح ص هدنسارح ندزا و بولک ندنرلغاد افایغآ ۳] هردان

 هزیک د ق هدنزفروک نندزا بز ناک اک رسلانجاو یاع تربع زوک ید

 نوبعنایرد ) بودک ید تعاسر بوک ندسانرم هرطنقو یخدرقح رولوا طول

 رلهح یمظع یاش ردقلوا اما ردرلهحبلا قانق هدر قلا ص شا عفا ارا

 یسا قانیق بویلوا یرلانب رثا هدنتسوا كنسیضعب ردکجهق كوجوك قالا قالا ردلک 3
 هرلهجو بولکیرالاها جونودوم ٌهبصقو سونج ص ٌهبصقو یتلخ ندزا اینک | ردرلوص
 ینوتت هدننای كراهحیلیاو ردرلامرکءام راقوق دروکو ک عفان تاغ رولوب 2و ]اف لو ۴

 یند [ه] تعاسر هونجبناج راز بولاق هدزفرط غاص یلو E هصق روش
 رد بوشا ران

 حودوم هعاق نیتم یان ینعی حجو یوق راوتسا روس ایا

 ناطاس حتفلاوا تاذلاب یحاف *..۰ یسهیمسآببس ردع رب [] خيب كىدەنو ىا

 بودا رادرس یب رمع یزاغ نکر دک هنحتف یسهر زج هروم هدنشراب ... هتس ناخد

 ناخ ناملس رار حت بودا حتف ندکیدنو جم رفا تسد یلاشنن هعلقو كب رم تس 1
 هلاهاپ ها یللا زو و ردقلاداو و هدنک اخ یغاحنس زوبرغا هدنتلایا اشابنادوق هرزو

 جارخو یستحو یرادرس یرحیکیو یز ادختک ردرلارق ددع . .. ینەيحا ردقجاش

 یراتارفن هعلق رقفو [۷] شونرونا سورکم ددع زوو یرادزد هعلقو یرادجابو ینیما ۱

 تولوادعب كسک ۱ ندتعاس کیا هرغ بناج ندایرد بل هعلقو راو یرانایعاراک ربقفو

 زادامآرئاد ردهملق ان یدادش رب تاق ترود رودم لکش هدنر كسکو با رب راغ

 ور ندلالوا دهم حتفلادعب ینأق کیا كل علق هدينشانکل ردمدآ كيتدرود لماک یمرج |
 اما ردنکم قالوا رام هلا تنه لام لپس اما ررود [۸] راد هنجرح یرازاوند اما

 ندزلک ه هعلقو رىقفود a sS ردنتم تیاغ یسهعلق جاو یراود تاق یحنحوا" 1

 ك [ ٩1 افش : ك [ع] هدراب 7 طء«س [۳] ةدنعاش ۳:2 [۲۷] دادرا <: 1

 رادهنخر : ل [۸] شود روا : ۱ از ك [1] تعاس

۱ 3 



 سس

 ,a ردبا هظفاحم ینایرد بل بوقبج رلاتف رادم ان و رارب [۱] یللق لاتح

 | یرالبو یراغاد ال نام هل وبتقایحابص رلیزاظ لت 1 ندا لیا یر ی

 1 دن 2۱ یزفرو کر زك د قا نیدزا رهش و و رلرلکب لووارق بودا راک دهی
 اا ۳ 7 هراب كم بول وا عساو تیاغ نامل اما ردعقاو هدر تعاس مس ندایرد بل

 راکروز راکزور ییا و ا قیجا .یزغا هنفرط یسوغود نوک و ي نکل
 سا رکنا 4ا [] درج تایر ناچ یوق نیلی یهر فک تیبا اس

 نوا هلح رهش و و ردناعل يلقاتت راتود صد العا راک اورب و كاپ ی هحیلوا

 | نیدزا هاکترایز نایبرد ) ردیراایار و ایاعر ناطاس هدلاو هلج ردشفلوا رحت مدا
 : یدنفا یضاق هرق ندا ناطلس یلحاص هدننرق كناو یدنفا ناوضر خیثلا الوا

 ر و *... زی زعلا [۳] هرسپ هللاانسدق هدهد دم ندا یدنفالیعامساندا یدنفا

 | بودیک ]٤[ تعاس ... هتفرط برغ بوقلاق یخد
 قحارداب صو یع) [o] قچاووا نادارا نکا

 کردن هطبر رومعم هدنجما رلغاد هدنک اخ یغاحنس ... رد ... یسهمست هچو

 ى رحیکیویر ادختکر دارق .. . یسهحاو رداضق العا هابسهاب هغا یالازو هرزوانواق
 ۰ ٌوواح یرختکیا یت ۹ ندنعاحوا یرحیکی ندندامس هناتسا و یسنحم وا یرا دیس

 یراءرفک [1] ینمرا و یراناملتسم هلم ارز ردنا لیصحت لام ندرایاعر هل یخد
 ادهفرع فلاکت عی ؟ردرایاعر شفلوا دق هنا نوق كناديم یرجکی هدلومالسا

 r ران 1 ابا رداضفعاشم هنساضق ن دزا نالوا یصاخ هدلاو ردرلیر

 ۱ بولوا مقاو هتنمز ینالس راکنخ یرهش و ردرلیاعر هدنمکح رلیرحیکی هرزوا نوناق
 ودرلاسز هناخ نینمو رومعم یلهحاب و یلغاب یوئروا تمهر ک رک راک ددع ۸۰۰ یسهلج
 ۱ 1 روت و ینوعل نکل ردکجهبصق فطل یباوهو بآ نغالوا هدننماد مظع یالب رب
 1 هدنما وشراح ردنارح ددع .. e ردهلم ددع شپ یسوش زالوا یرا و

 یتکم رو یسهسردمر و یونان ها ا تا6 او دو وفا
 ءعاس ۷ + ۲۶1 مرفج را رلهنامغ : کا ماع : ط [۲] ی

 < مور ك [1] قجاووا : ط « 2 « س [۰]
 ات اول تنم

r 



 یر هعلق ندزا

 رداح تحارماجددعر هلح ءرذنا رک ایس ناراحت ناخددع...هلحو ۰ ا

 هلحو رایدد راو یرلماح ناداخ ددع 4« هلو رديارخ كباشاپ دمج یخ ۱

 ززو رپ ندا. نایزج هرجا قادر دع هک وردا رک لک ابو و 8
 ددع ۲۰۰ هلجو زدرلابز ٌءرطنق كوحوک زوک رو اما دراو رلرا تربع ۳ 1
 .. روللو اہ یا نارک عاتمیه اما ردقو ییاتسزازب هج رک ردفرح لها یک

 نیم و رومعم تاق ردنا تاق یلوتروا تمهرک فلکمو لمکم زویشپ كيب ییا 4 ۳
 هعاق و ردیهشود مردلاق یرلقاقوس هلو ۱ ] ردرلمدا یانعر توس یوبغو. رلنادب ۰
 زسلوحو قجارادو قجافوا هرزوا یر یر هلج هشراو هنسهردوسراح یفشاات 1
 هره اقم یرشآ هرد كنیراهناخهرقک وناما ردرظان هنغبناج یرازو ع ردیراوا ءرقگ ۱

 رظان هنتمس هلق یرازو هلو رد راهناخنادحوم نانمّوم ناملس هل هرزوا درب نالو ۱

 یار تاق ردنا تاق [۲] هلنلوح عس 9 es ضوحو هقسفو لاو,

 بم ندنا نایرج هرجا رهشوت ا روپشم ۰... ياپ کک
 و نوه هدنراغاب رپ یماوهوبآ ردراهنمم_توهب روم یراسیو ن
 راو قراها رسم ددع ره و رابه و انوک یرغو یراناو یوتیذ
 کردراو مرا غاب رب فووهم ماتی اشاب دب تا خرم مدنی از كرش ًادلج
 ندوات e زکنا رهث هم فاصوا ) ... ۂریسمو ردیاج تحار هاکجرفت لد

 هجورغیابو حیصف بولوا [۳] هیم ور یرلناسا كنقلخ بذک ۱ هلیعالوا مور تالا وا ۱
 شوطنوقو هجارف هقوح هماصو هنوقنارب و دلرکسا هلح یرلبایسا راردیار تالک هکرت و ۱
 كرف .ندهک فای هتسیزاایاغو : راوزانص ید راتنید هنیزاسشاب بوکب یلدحسم ۲1
 ندهقوح ناولا هتراشاب هله یرلهالز و رلرک لوک و رلابع ضاسب بوک, ییاقا |

 نوک ]٤[ هنیراتنا هقرع اب تارا وب بو ود باقا یراق هنبرلزوب .بوک شو 1
 جم هدر لها و هدام تیا اما راردبا راتفر ییامارخ بوک هجارف هقوچ نوک

 رفت ون قو را موق تسود بیرع یتلخ هلج و ردمولعم رهش طوصم اریز و
 ا . نوع ذهب یواطاب چ ندب امو .مطیب و و ملح و .قولخ .یحاص
 تل رهش و بولوا یرلمدا روزنه رورس روالد و زابرس و یزاغ تیاع. و ردپ رابحاص

 ددعرکیب ندرهش و هحیک ره ندنعودلوا یرلفوخ ندکیدنو یحاع ناعالوا هدنیرف اب

 هسرانک ۱ :قآ [4] هعور 6(3 ]| للغ س ۱۲۱ ردرلهرا :د ءس ي ۱

 ا ا یو و



 اف ینشا اما ردنایاع یک هدنلآ قابا زکد قآ ندراصح ما و ردقو یث یربغ

 ا دلط راک رام .تاولک ,ندیفشا هلرلکشا ی وص كيەعلق و  ردعدق زرط راو عماج ر

 قرش و ردهفابنسم .ردق لمر زکد قآ یساروام یخد و ارګ یفرط هلق كيهعلقو و

 ۲ ) ردرلاق نطایو بص ارز ردقو قدنخالصا هدنفارطاو ردرارباب یلهلاوحقفرط
 ا رومسم شوراو و اه د یاور ر كنسهمست هجو ( ندزا ر قلا

 ددع ۱۳ هل بولوا عقاو هدنجما زوا ر لایق یرلفر ط ییا و یلهرد عساو ر ردنیزع

 ۳ رنک تالح ددع ۸ هلچ و ردرانو یروهمشم ۰ ... هلحم ... الو ردنیملسم هلحم

 راتالع ردق و ردقوح یرلم رفک نیتالو یتمراو راغلب و مور نکل ردقو كبرف و دو

 نا نامع لا نطالس عماح روئلوا ادا «ءح تالص هددرود ردارحم [۱] ددع ۸ هل هرجا

 1 یماج كب نسح یلوتروا موشروق اشکلدو ح رفم ال الوا ردیعماج راک نایعا راسو

 . ردعدق ءکدبم یلوتروا تمزکر ب عدق زرط هچرکیماج ناخدحم ناطلس حتفلاوبا ندا
 7 نق ندناجاحایضاق لوا هدنو ردراو تیاحور تیاغ بولوا هللاتب هوعدلاباحتسم اما

 ۲ ودنومم هاکتدابع هبوب ات رولوا رسم یعاص و دارم هتلا هسنلوا زان ماهو دام

 ۱ هرزوا یمایلع ُتع كنسوق هلق راو رلاهنم تخرد رادهباس نوک انوک هدنمرح و
 3 ردروطسم 2 را وب

 1 زام اعا تاقوا جن رد نک دهوا ادخ تم ر زەک نھ

 ەس صالخ [ ۲ ]یماجن انک یدبا صالخا ٌ؛روس یحم یملا

 E هم سا نیو . ییماح . .: ترامع ندا

 . لج و ردنالفط کم اه نی . هج و ۰ دنا ر سقم 4 سافم ددع ۰ هل و

  ETT)۳(س  ی زدم بوت اف مند عام دا ۱

 و قلوا هلوش یسورغود كتي یجرب ردهقشاب ۰ ۳

 زاع یاجم راذک تاقواجن دا ادخ تر رک رک ۰

 7 : ردنکم قاوا هلیوش هدیسورغود كتيب تی
 :E صالخ اب مماج نا ید نکب ملا ۳ روس قح

 ؟هیوش ردنکم هدقهراقیچ غ رات ندن و هلنافلکت یک یا کم قءالوا تب مرا تیوب
 ۸۳ ۰) هجنلیدیا مج هایسهلک (۷ ۲ ۲ =ک صالخا) یتسهلک ۱۱2 = عماج) کا هما ون یجنکیا

 ۳ راو ردق وش .ردا (۸۵۳) هحلیدا هوالع ید (۱۷ = e اکو رولوا لصاح
 ۳ [ (م) ردشلرتسوک هيد ۸۵۲ هنس

 تحت ۲ ۲ ۶ ےس



 س مس یی

 ردقازوا یرلهجتابو غابوردق وج یرل وص[ ۱]ناشفتایحبا اماردقو یراتراع یرضو یا اما زا
 رازاموق هرهشو نموق یدو وزاد رفاسمالصاموقو هل اقالوا فالخ ههار هاش هعلق وب و ۱

 براص و رالب و راغاد تعاس  هتفرط هلبق ندهعلق وب رازلک بودبا فوخ .هدراید وهم ۱

 بوک شوخ بو2ا بویبرادروفیو یراقامسوماج و نویقهدراهردنامو بوشا رالوب یی

 [۲] هدنحشرا ۸6٩ هنس رلرد ندزا طلع ندسدز ردیساس ندز یزقاقل یساب ِ

 كيدهنو یندینود نکر دک ه غال ا ندنلاكدهنو نسهر زجهروم دمشناطلسحتفلا و تاذل 1

 نادوف هرز وا یر رحم ناخ ناملس بولا هرخست هدق هلا رهق e یرامب 3

 .. یسهبحات و رداضف فرش هس هاب ها یالازو هدنک "این یعاحنس زوس عا ه ا

 فی کرداداوب و ی ی یرلنوناه صاخ كراناطلس هدلاو i د 7

 ینارشالابیقنو یعالسالاخیش رولوا لیصح شورغ كم یللا بولوا مدقلا ضورفم و
 یراصح مد ددع یالا و یرادزد هعلق و یرادرس یر ىا اس

 هاعس ج وا یسهعلق ردراو ۰ یسادختک رهش و نما جارخ و یرادج ابو یستحم و"

 دس یانغز غلف اس ا لکش هغالوط هلامش ندونج هرزوا ا ٩
 كنىرلداتسا ناک عج مکشعا اس نن و رام نکیا مد ف تسد ردردنکسا

 هل وا و اما ردنورق و نوتم یخد یر ردو یخد یر كراوتسا راصح یراکدتا سا /

 لقصم والح و عنصم راوود یدادش نشرا رزوطوا یسالابدق فرط سه ؟ردعدق راک رب

 لس ندبراسعم ملع ردقو یلثم هدنتفارظ و تفاطل هسدنه [۳] صات رداراخ كنس

 رولوا ناربح هلاو بودبا نهدر تشکنا [ع] هدک دروکهدیدنسب ٌةعلقو بولوا رادربخ

 هلټټمس .ير راو یوق یا بواوا مدا تم لماک یدک ادرک ) ۱
 ددع یللا هرجا هعلق و هل و ردراوق یوق و ناتم ند مد رظاب هونج بناح یر وا

 تامهم ضعب و هناخهج قاجت آ ردقو راوا الصا هدهماق ب | ات وراقوب اما ردرلهناخ

eراو تامصکی و 2 یقحلق و یراد و یادغب ندنمسق [ه] راهظ ردراو  

 ردفو هلک.و هدنسهخسن گ.(۳), /مدنخراب ۸0۲ كس, () قا :.د سس ۱

 هلبا رظن ناعما بوروک : كل (4) (م) ردکعد هج هسدنه هکردنکم یسلوا ( هسدنه صا
 راخذ : 2 (4) نیا

ILS 



 یس«ءانتحایس یلج ایاوا

 همج هبصق شیاتس

 2 . هلج ردا مکح یاب یسالنم رمشيی بولوا قلاداو و ۲۷: 99 2 یندو
 ارح عسا ور ردراو یناعاچاقرو یرب ادختکو یرادرس یرحیکی ردیرلارق هیحانددع
 ,es یلبارح ددع ید يوق و هل ددع ید هلمح ییهحابو لعاب بولوا عقاو

 ىر ردعماج روئلوا ادا هعمج تالص ددع کیا یسلکودو زدتماعز تسبرس ؟ردکجهبصق

  یسهو ردرونرب عماح یلوتروا موشروف ر و اما ردیعماح شواح ىلع یر یماج كب رمت
 ۱ یر ردماحر یەم الوا ردنالاع هسردم ددعر یسییوم و ی هل ددعشپ

 1 . .ددع کیا یسدالواو ردناشیورد هاقناخ ددع چوا یسهدراب و ردناییص ددع یا

 ۲ غو رومعم ٌهطبر فیطل یساوهو بآ رب ردناکد ددع یکی یسوماهو ردناراجت ناخ
 / E هد ادم یرلهرفص اغا یموم یردار و اغا مداخ ی وح اص نادباخ ردر یالوصحم و

 ۱ .یریاس رولقشام ردبالاله یمدا کردقوح هل وا كنسهرق هدهبصقو ادختمکح رد ترا
 3 1[ رولوا ق قوح بولک كنسهبصق و بولاق هدا یرادوجو كک هنساللصأ و

 1 ارج [۲|.تعاس . هبناح هلق بوقلاق ندصقو هدعب ردموقه یعودلوا مسلط هدالاب

 ا بوک یرل ارق نادابا و رومعم هرجا

 وووعد هملق فاصوا

 ۲ هدنخرات ... هنس رلربد وقومود طلغ ندوقوعد هلیکما انب وقوعد یلغوا ال ۍبیاب
 1 مور بودا حتف كب ناخرود تسد نکردک هنحتف یالو هروم دم ناطاس حتفلا وبا

  ندینشا [۳] ردا كنسهبحان یساضقهلاطح هدنفلاداویو یعاحنس یت هنا هدنتلیا یا
 ۳ ءرزوا اف یروسرب.ربارب الاما جوا یسهملق مدنبا اشاع بودیا دومص هدنعاسربهتسهملق
  ردشلوا مدهنم یرثرب اجماج حتفلادعب ردهعلق كوجوک ان شاط یدادشو رودم لکش
 ور ندحتفات رامورو ردراوا یلوتروا تمهرک ردق زون قا | .یرانامسم و یرفاک هلقج
 ۱ 1 عماج ر و هلحر بولوا رلئاملسم هدفشا ندا را راک ناف هدنسالعا ءورذ كهعلق 24

 ِ سلح مه طولخ هلبا راهرفک زم ul رده یرلهذم یراسد كرلناملسم اما راو

 ۱ یراناکدددع یللاهلمج ویراناخ ییآهحردموقر سشاواصالخندمروجارخ یللکش ناملسم
 ردش ابن : ك « س [۳] ثعاس ه : ك [۲] ردقوح : ط [۱]

0 



 یریانب رواش

 بودا نز SE براوش و شیر ا ا EF جو مار
 لاجبولک یقلخ ایند هلم هدقدلوا هدنساعد' تس وبر اشاحمت اشاح ہدک دن لاج ضرع

 سشعاردارا دج هیاقل بودیا [۱] زادیاب هباقل نرلعاتم ادک و  یابره بوروک یاقلدب

 ۹ + یسایرد مدا هدلحو هنسیه بولاق ندامی یاقلو رازاب تع و ور ندنامزوا الاح 3

 كنس هرقو كنسیروس ینعی ( سوما مسلطم هنهک راکرد ) مالسلاو ردو یبس رولوا ۱

 روا ناه نکیازامهرود مدآ ندب هدننوک یربانن رولقشامو کرد هی تخت

 كييزو هرکه هدارک تیمخو کو اشام زالاق یدوجو كکهنس الصا هلو یرانوک |

 هرک هو یراسحن كرلتاناوح كيب زو هرک هو یاروداقو یافرخزم كمدا ی
 رب نکیا قاج هلوا [۷] فوح یسهحار یرلنق كرارغصو كرلنويق نالوا مذ كم زو

 یعودالاق مدآ ر بول وواص رازاب هک نامه ردقو هایس قسکم رو هشب ر بولوا هار د

 تامسلط هلو ور نداقلا ردا كاله یمدا بوتود یناهج كنس یروسو كنسءهرق ی و ۱

 ردشمهمروک ارک تسعج ر نامروک یرازاب هماکنهوم اما ردهسرغ یاشام ؟ردشلوا
 هدنریانب هرادو هدنرهش هینوصالاهچرک روهشم هدنجما مدا ی عدنو ماع راحشورب ناحایس _

 وک طاراو و هدطارا و هدرا كسواو 1 ا وااو هدرا [۳] رالودو |

 مو کروا نسح جنب مرا رج و هدنربانب ناشحوف هدننیام نادغوو قالقا و

 یدهشم اضر ماما هدمج هنن و هدنرازاب ناجا هدمح هس و هدنرازاب نالک هدشالو

 هدنجرف [۵] كاپ ناملس هددادغب و هدنیسحملالتقم یرهش لییدوا كمجت هنب و هدنتیعمج |
 هکمو هدیراغژ ىلع اما تو و دادعب هن و هدنسح ماما ترایز هدننرق دادغل هنو

 هدننرایز یودلادما دیس هدن رق رصمو هدنافرعلبج نالوا ییعح یسایردمدا هدهمرکم _

 ]٩[ هداطش خیش ترایز هدطایمد رهشو هدیقوسد مهارا هدنرانک لینر بوق هک او أ
 یربع ندنافرع لبج كرلاربک تیعجج ریسلابجاو امتربع نالوا زعولعم ددعرزون هج و

 تیعج مرک امرکو ب لصاما ردقو لثم هدایند یو هداسدو یتیعمج یربانب رولقشام و ۱

 یقوام نرافاصوا یسوهو یاه نامداش و رورس نالوا هدحک قرق نوک قرق كنارک

 دوواملکل وطتو ردرساکراملقو رصاقراناسل هدنتحدم كسها فیصوتو فیرمت هرزوا

 بودب ۲ هلق بناح تعاس ٤ هللازع راقفره بودیای رلاشاع و hn وڊ

 قوح : 2 [۲] (م) ردیللوا ( زادنایاب ) یسورغود هدهسیا زسهطقن رلهخسن صعب 1 ق

 هداطع : ط [5] كب ناملس :ك ءس [0] هدهجورتم :ك [4] نایاود :ط ك «س .ب [۳] 1

 بس ۲۱۷ .تس



 یهدانتحایس یلح ال وا

 ۱ اقنع راهو رح كلام عیمج ندقار اًةعبس ملاقا لصااو ندقارعو بلحو ماشو رصعو

  رازلال یارحو بورتک نرلتمیقیذ عاتم قاشورغ كيب زوم هرک هح یراناکرزاب

 ۱ هلو رارلشاب کمتا تخورف نراعاسبونق هلب راهاکش ورابو یراهاکرخو همیخ هدرازنح

 | نک اکد روتسم هلبا تمهرک بارس يشملوا انب رصتخو دیفم ددع كيب کیا ریکو ریغص
 ارز رروطوا راناکرزاب غا هدرلناکد هلو کردشفلوا انب ندفقو بناج ؟ردرارومعم

 ۴ قرق بودا جو یسایرد مدا هدراناکدو ردرار نیما یلهزورد یرافا رطا لاثمهعلق

 لا رالد ردارک تسح ر یلهمرتک و همرک همروو هعاصو الا ر هک قرق نوک

 اا الو هدنرامایا قسوم زارک اریک تیعمجوو .ردلکد رونلوا روحت هناراملق و راجت

 اعر كيب زو هرک هجا هلیغااوا لح یغودلوا هرزوا تمینغ ۍراتالو صح و تاتابنره

 ۰ نویقر کرولواتمینع هوا بورتک [۱] هنسح رازابو ین راتابورشمو تالوک ام زلایارب و
 ۱ تمینغبولوا تخورف هروک هک ۱ یدرلایما راسو هیغا رب كك | هیق کیاو هیقا نوا

 را حج نراعاتم یکم بودا ان یخد راناکد ندنازحا هلک كس هڪ تولوا

 ۲۱ بونلاح راراقتسوم و بابوو كنجو روطنصو زوبنطو فدو هناغحو ثانج هدفرطرهوب
 ۳ زوسو زاس یوهو یاه رب هدرلهاکرابو همیخ یریغو هدراهناخهزوبو هناخیمو هناخهوهق

 ا ننجح هحیک ره نوک یه هلسهلمج كراناحادمو نادلقمو نارم شقو نابرطمو ناصاقرو

 | سونافو لعاشمو لیداتق تیب زو هرک هڪ رازاب یودروا عي بولوا یراسلح ارق
 . زور وک یراماظم بش بولوا ناغارج نسح یوشراچ هللا رلحشر عمشو لسععمشو
 ۰ قرق نوک قرف هرزوا سرو بولوایهاش مزراخ زوروا زور یرلزور بولوا نشورا

 كوب كيب زو هرک هو رولوا راقوشو قوذ هشوک ه هشوک و فرط فرط هحک
 ا تز رصم هح و بوالغاب بونلالو كيزو هرک هح و رولوا تخورف بولوزوح

 فابرزوببش وامد یالاکو هرخافهششا تمقیذد رده رھ هدضرا یورو تولوا س لام

 بوزوب نعاتم سک یهو رونلونامینهدنوب هسراو رایشامیذ باز وار عمو هرداب

 مور ناخروم ( روبان تیعمج عدق نوناق قرقحترد ) ردا الگ ضرع بوراقیح هرازاب
  هرژوالاونم یرلکدتا ربرحت هدنراخشراوت ككراهرفک نالوامویزرم نیتال سانش غم راوتو

 رک رب هدلی لاض یاقللوا ردشلاق ور ندنرصعاقب یب یاقلدب یاقل ارک تیوب

 . توقایو لعل و وجا هنلاقسص بوقبج هرزوا یلاع ةتشپ عف ر ںولک هر نالوا اریک
 ۳ هنرب سچ رازاب و : كل [۱]

NTT اتم ۳ EÊ ai فا A تایم 

 تس ۲٣۱۹٣



 یریانب رولقشام :

 ([۲] راي ین هرایراج تیا نوجیقح كييبحلوا رشي قوج كرللوقردک ولق رب [1] قابلادبع
 ۱ ۰ ۱.۵ :هنس

 هدا رګ حساو بودک هنفرط قرشم تعایم ۶ بوقلاق ید ندهصق و

 یران رولتشام هبصق فاصوا

 رهش کی هرک ر هدلیاما ردهدنتاین یسالنم رهش یکی هدنک اخ كنغاحنس هلحر
 هاب رلرکسع هرک رب هدلی یساغا یرجیکی كينالس و یماقماق دوخای یب هلاحرتو یسالتم
 نالوایناربخ [۳] هدلاو ورولوارازاب مرک امرک بودا هظفاح یراحشورب راحت هلخ بولک
 هدیسلوتم هللا قالوا یتقواشاپ مهار ا یزاغ نالوا لوتقم نکیا لوبقم كناملس ناطلس _

 اب جو راک رنک اک عج بود فا نفرط را ک٠
 ره انعر هبصق ویو ررو نراهنیعم ٌهفيظو هنیراهقزتع ةبلط كنبراعماج بودا عمج "
 همدسوک- رهن بولک ندنرلغادافارغا یلرانح رهن بولوا عقاو هدیزاتک. نم راد لو 1
 رماسز هطبر و ردنا نایرج زد تاج بازم تا اقا ین ق ر رولوا طولخم ۱

 مهاربا [4]ک اح کر دی وک ك ویب یلایاعرهرفک یفاصیلهناخددعزویحوا یسهلجهدنرانک یلرانج
 jg اک یاو بولوا عقاو همیظع یار ر ا اشا

 .ناتامو ناتسرلو دنسو دنهو مج برع مدا ی , ڭيزو " هرک چ وا واو كم زود ه هرک کیا أ

 سلبهرط و سونطو رازجو زونجو هیناشاو جافساو هجوهلو هسع و ا راجو ٩

 هسریلیداپاس یک ینیدلواهداروعارص وب [۲ (م) ردزالیسلوا (قابدبع) نوجانزو ]۱] |
 لیدبت و لیدعت زارب یعارص. نوجما كا لصاح ینو . رویلوا لضاحت (۱۰۰۵) نالوا بواطم
 یسهلک ( لا ) هروک هبالمءا مزب هک ع وقهنلکش ( راي ینآ هرای راچ لق نوجما قح بیبحلا ) هلا 3
 23 ۰٩۳ )هجنلیدی | باسح عارم لدعهروک ذم هتشيا .ردهدقلزاب ( لیق ) ی-هلک ( لق ) < ( لوا ) ِد

 (رامشیب) هایسهدعاق لیلخ یهدامعمنف ینس هلک (رامشی)یهدعارصم یجنحوا هدنروص و .رویقج
 ,شلدبا هدلا (۱۰۵) نامزوا قهسرولواتحهدا هوالع قرمل ۲ هتسانعُم یاص هدیفرح (ب)ین

 ,یرلترضح ( یدعس خيش ) رددا یهدیسراف كنفرح ی ) یهدارو . رولوا
 ۱ ( تی ) : روروو هلیوش هدنناتساک

 ۱ یادت ی. ی ا وح یاوخ رب زا عبس ریس و 11

 ېک اح : [۶] [ (م) ردشوخ اعد یسلژای ( هدایاو ) طقف ردورغود ی ] هدلاوو :ط [۳]
 ییکیا هلا ( حجافسا ) هکنوح ردو هدنالوا بسانم هکر دقو هلکوب ین تم هو زا 1 ۱

 (م) ردیشرب
 تا

 فا اوج سد ساعی مرک ارو ت رک اا عجب در ۳ ۳ تو دا بنز نت ست یا تا تن EET ا 3



 یمهمانتحابس .یلج ایلوا

 ۳ یسا نوناخ الواو یتماج كم هزم هرجا هملق ردبارح ددع شب هلو هلع ددع نشب
 ۲ هلجو ردبرهناخ سوحنم كرهرفک ددع یللا هلجو ردیرادجاسم هلع ددع چ وا هلو
 1 .ددعر هلح و ینحاکد دن یک هلو یا كحوک رب هلحو یراناخ كحود ددع کیا

 ۰ ادختمکح راو یراغاباجاجوراو یسهیکت ددعر هلحو یتکمددعر هلمجو یکجهسردم

 ِ .غاد بولوا [1] هسموروا قتلخ اما راو یراوص تایح تا هڪ هرزوا الاب هوک هلو
 ۰ .یرهناخبورود یرایناوا رقهلمج ك رانادناخ هح بود ارارف ندن وعاطهلا قالوا یسمدا

 ِ بوراو هناي مدار الصا شعا رطب نابزی مدآ رب نکیا هدن | ریقح یتح رویللوا دابر

 1 .مراراکتمذخ بولک تسار ربقح شلاق بولوا ندقلجا مدا لوا راشماقابو راشمهمروص
 ۰ نمهناخ هحک لوا اما مدتا نفد هدناتسرانم بولیق نزاع بودبا لسع یمدا لوا هللا

 بوجاق ندز هل راقحاولو مباوت وند رایداقس ولوابوراو هننايولوا یلئوعاط رانو یحاص
 .نادناخ بوقلاق ندنآ یخد زا حاصلایلع یسترا بولاق زکلای رازب هدمیظع نادناخ رب

 ۲ یانا نداق الواو یدتفا ماسح ترایز بوشلادو هما رلاغا یصمو هداز اشاپ ,ندنرابحاص
 ۳۰ توسا ا اج ی ارش ندغاد و. هدنعاس ر .ینننشا ندنا ودنا ترایز

 هلق فرط یخد تعاس رب بوک یرلارق رومعم هجا یخد هرچا ارح و یداصقول
 بودیک هدنادابا

 [۲] هسچرراق هیصق شلاتس

 3 ردارحم4 هلع ردتماعز هدنک اخ یساولهلحرتو هدنت این رهشکی بولوا عقاو هار ر

 3 ردعماج لر شک تعام یلوترواتمهرک یماج شواح مساق هدنجما وسراح آدامس ردهلحم هام و
 ناشیوردهیکت ددعر هلو ناص بتکمددعر هلو رد رادجاسم هلحددع زیکس هلو

 .ناکد ددع زو هلو ناج تحار ما لوحوک رب هلو ناراحت ناخ ددع چ وا هلو
 .یتلخ هل راو یرلهناخ باسح یسهجابو غاب یلوتروا تمءهزک ددع كيب هلو نافانصا
 هنسراشابردهرفک ایار وایاعر اینک | بودا تاک نیش هنسهحهل مروا یرلناسل رداشموروا

 3 یهدننالو یلوطانا یرلهب رع هل هدارح وو رارک یسهشاش كب رف نده ضام

 ۰ .یرهمشچ تایحبآ ددع .... هلحو رارشط كوب هلباراهبرع یلک اق یلکلرکت یکیا یک
 ۱ ۰ ودیشرات كنهمشج یهدنکوا یماج شواج مساق الج ردراو

 هسجدراق :ك . هبحدراق : ط < س « ب [۲] بولوا تعیبط موروا: ]۱[ 
i 



 ی هعلق رنق

 لیماز مان یسهروط لجا بوتیغم «هالا ءب ندا ردا ربع هتشپ رب یسایق قاباق یلاع _

 (هلایلا یرغا ضوفاو) بودبا [۱]ضیفوت هبادخ یناج غرم بوموب زی رازوک بورک هجا |
 نامهم هدنوک قابلت «جیک لوا هنب و قدنوق بوج وا هلتمالس هنمز كرهدبا توالت نایا |

 کرابدتارلناراب بودباهرواشم هحیک لوا بولو! صالخ ندلجا زاب زاد غرم ایوک بولوا

 یازغ هار منع ناه ورک ندمش رخ ریقح لددک هدنآ حابص ردنش یرهش هينا ق
 تعاس ۽ بوک ندنکتا یراغاد افارغا بوقلقندایق قابالق بود زردنادهرک و زج

 نایرجهنبناج قرشم بوک ندنسارح هلاحرآ بولک ندنسالب [۲] ملشروکترهن بودک 1

 هک اقحروکت رهن رولوا طولخ همدسوک رهن بوک ندنتلا یرسج تالتهرک كرەدما
 ونک: هرژوا لا دا یلدا عات ر هەلى نب 1  ردلالز با 3

 نادابا [۳] رتف ٌهملق ےک ناهج سواف فاصوا ۱

 هنحتفی الو هروم دم ناطلس حتفلاوما هدنخشرات ... هنس نکل ردلکد مولعم یسیئاب ۰

 ردقلاداو وهدنعاحنس هلاحر بودا حتف كب ناخرود یزاغعتسد یس ون اف علق و نکرد |

 ردرلارق ددع ... ییسحان ردنا مکح یان كنالنم کودیسهحان ینالتمارهش کک ۶ ۲

 یستو یراصح مدم ددع قرق و یرادزد هعلق و یرادرس یرحکی و یر ادختک

 ردلکد مظعم رهش ارز ردقوب یفارشالابیقن و یالسالاخیش اما  ردراو یرادجابو |
 بودا فورصم هسک قرق بوما مهر و ریمعت كب هزم هللا یهاشداپ نذا یتسهعل

 كنبرالوق هعلق ون کردفقو هننرللوق هملق کدشمهلنا تقو نوجگا هملق هحقا كوب قرق ها

 بلقنم هناا ج وا یسملق رابروندنفاقوا كيءزح لکد ندهاشداپفرط یراهنیمهفیظو

 ہوکر نایت ر.قانقشب زکد قآو هلاحرتو رهشکی هلمج هدنشاب خاد یلابق نایب شلوا ر

 لکشراویسوقر رظان ه«غبناج قاجحتاوردراوتساراصحر دنوامد ٌهعلق لثم هرزوا دنابرس |

 ردمدآ كیب یسرجرادام راد کردانعرنامرک ر اسآ ضیبردشلوارانزونه یدادش میرم

 ردقو یر قدنخ بولواموروجوا راومحجهاح یفرطیهاریز ردقوب قدنخ هدنفرط رالصا

 وص و هاخهجویماح ناخدمو یرلهناخ تاره ددعنوا هلسهناخ رادزد هدهعلق نورد

 تمءهرک ددع زو یشوراو یتشا اما ردقو یشیربعردراو یرارانا لالغو یرلحراح

 هلو ردرلیارس اع ناهج لمکمو فلکم رظان هارح تاقردا تاق هلح یرلوا یو روا

 رانف : 2 [۳] ماش : ط « 2 « س [۲۱ (م) رد ( شیوفت ) یسورغود ۲

 و



 یمهانتح ایس یلح اوا

 اک کب ودیا مالطا بودیم رکتومطعت هرانیج رفتم و رانبر واو نیرفاسمعیج رار د| تمدخ

 - دار دیا تنی هل راقاميقویراغامرت و[ 4 ] راحر[ ۳]یراحمر او ییاکو[۲)طاک و [۱]حلمانوک

 ۲ نوک انوک هرلنالوا نامهمهحیک بودن ا رامیظع تفایض هاب دوسنالسراو یدوس شوق صال ا
 1 روصتم هلا جور کراردیا مارک او زازعا ردقلوا بورتک رلیاوخههاح و فابرز و اید

 ٍ .لیقرق هدن ون و رلک [۵] رلبارهرب ندناتسکنرف بیدو ناتسرفکمیم هردو ارز ردلکد

  .دوخاب رولوا ابپ حر ندنا . رولوایسااپ روط لبج هرزوارلهرفک نوناق نالوا ساپاپشاب
 . مالک هصالخ رولواذفا یمکح هنسهرفک اید عیج بولوا ساپاپ [1] هاکرید هداویمالسا

 ١ مدسلطا [۷] رتوک رب زالوا رب رح هللا راملق و زی هلبا رالد ینو هل رب دوب و اب ایقوت

 ۱ هدو ردهرطاخ ردفوحم تواغ لوزا و جور ابا ردهاک اشاع رب ید دنلب ریس مو

 ۱ 3 ندنساپابشاب ندنا بودمارلدالک هلبا راناملغ هم غه ها بودباراتبح هلبارانایهر نیک

 | ور یهدنفارطا كنايق و بوقیح هاق مان (قجهقاب) بیرق هماشخا بولا رلایاده

 ۳ الوا دتا اعم و :ربس یرانایصقو نیش و عالق نالوا هدنساشم قانق رحواو رشکیاو

  اورتساو هرفءهرق و انیدوو و یسهحیکی رادراوو زوربس و راصح صد هدنناج لامث

 . ید و زدایاع هام یرلرهش كينالسو هزقنلو [۸] یسق ردسو هینوصالاو هحیفرس و
 ۳ همراو هردنکو زولق ٌهعلق هدنلحاس بونیروک لاثم هرم رب زیکد قا هنسيقرش پناچ

 ۲ 14] رایمرقصاو هیناب رهش هدنسد سعو ردهراکشا هلاحر رهشو ناف ٌهعلقو هطاطح هیصقو

 یسهعلقهغرابو تانودما وهجروک رهش هدندرا یعاد روموط و هبنولواو هتیولد و جلغرام و
  .یراغادیسملق [۱۰رالوژو یبهو زجزفروک كکيدنو هرجا یمایرد یزفروک كيدنو و

  لصاما یسهماق یرصقیرکراو یسهعاق كدراق و یرلابج سشاهروق و یرلهوک تاقود و
 . ٌهبصق هدنسهلق ندا یدبا نایا یک هدارنلاتحت یرلغاد و هملق هراپ قرق هدفرط وب
  ٌهبصقو نردزاٌملقو وقومود ٌهعلقو دابا هج ةبصقو ىراس رولقشام ةبصقو [۱۱])هسجدراق

 ِ هیت و ات رونیروک یرلغاد ]۱٤[ هسداو علق و [۱۳] موروم هعلقو [۱۲ ] قچرازاب

 ۱ 6 (م)ردتکع. یتلوا (وواغ یولآ ) 1 یراعولاو :ب (۳) تابک :ك (۱) جاما (۱)
 3 رادع ٠ و ا طقف او هدی.هخسن س . رلبارورب : كل [ ۵] رللحر : كل (؛)

 . : 2 « س [+] [ (م) ردو هدناغیقای ردکعد ( رقادا ) کا ( رلتاروذ ) ی.ورغود ]
 1 ا ) ینسهلک ( نوک ا ردشلو وق هحتف هفاک ] نوک و : ط « دل « س [۷] هاگرتپ

 ?NSIC eo bh 0100ا( ۹7 یسوه ب 141۴ )روا لا
  هیداول ۸ زا 6 سب ب١ ]٤ + روم 9 ت ]۱1 قحاردا : <« س 4 بت [۱۲ ۱ هسجدراق : 2 ۱۱ ]



 ايق قبال

 بود [۱]یاح هنیراباللد رفصورطق راساپاهنب هجنریک هلیبنز رانا ناه دا اشاعو ریس |
 یزب هرب بورارق یرازوک هجندنا دوعص ههار فصن راناراب لوا ناه هححنکح هدیرانا
 بویمش هنیرانانفاو شلان كران راساپاپ الصا رارشالغا بویاشاب هدایرفود كلردنا ینشا "
 كزع ارایر اکو ءدحس بوقبح وراقو 3 هدتعاس عبر بودحاد هرل رطق |

 لوا ۍځدر ن» یدنا تک یر فنی را.شعا رکش دج نکیا قو سا 9 4 ۱
 جوارع هنامسا نوک نرای بولوا ساپاپ هدنو ردقو ماحا كعا ینشا هلبا لز هرو 1

 شا ادخدمه هله یدد «مرولوا یسعمدمه بولامد بوراو هيب وسع مدحیسم بودا "

 فارطا بوقیج هلتمالس هنسالعا ؛هوذكنايق یشمکحرس هنامسآ ردق یدق یسرانم هال ۲
 راحو رالتو رلغاد نالوا هرزوا ضرا مدا و قالا ناحبس هدک دنا اشاع و ریس یلاع

 تربع نوملقو شق هدنمز ةف رلنوبع راهنا ندانایرحو تاصقو ارقو رار رازتجو 1
 زاوا بوک بوقیح هرزوا رلابق یلاع یخد هلا شور هدام ندنا یدلوا نایامن ی نو ا

 هدنامسا جوا هلبا مالسلاامهلع سیردا ترضحو یسع ترضح بودا عاتسا نایورک 8

 نادرک رسوناربحو هتسمدهرجا دوبکر ا بودا جورع هع واب ینعی قدزای هدا تالک أ

 بونلوا عاعسا ادصر [۳] دعر هزاوا بولوا لصاح تشهد ر هری [۷] بورک ق
 هباورس کراو یسارحت رازهلال رازتحرب اما قدلوا همیسارس ندرانوک انوک مظع مو ر

 لفساكرد یسهمبرا بناج ارز ردقو یرانابوج الصا رزک یرارنصو یرایکو یرلنو _
 یرلجنراصوص تایحبآ شلوا مم ندتجر ناراب هدر هاو ردموروجوا لاثمایغءاجو |

 رد یسا تیاغ ردیسانب كلارق قاباق یلعوا اییاقل ( قابلق رطصنم حدم یب ) ردراو "
 بیاحعلانمو اما رایدردنا اشاع وریس نرارطصنم بوقیح هلاقتسا هزب راسایاهلح ردع دق _

 اما ردلکد كلویب ردق هنسلک یلکاج هدناتسدروک ردا تربع ربد دابآ هنهک منصم یانب |

 هلو یرلهز وآ می ردبیغ و بیج ءانن ییفلکت تیاغ بولوا مظعم علق ر ایوک _ییسان ۱

 ثونیو عاوسود و نالوا هدو ردیلرهاوج و عصر یراللیدانق وهو یراتابواصم
 هد رهش هقصناد و هدنرهش طاحولو هدمادرطصما و هدنراید نالا یراتو یللثم قومی و ا

 تاضایر یره کراو راسسقو قرطپ ناشو سالپنابهر ردق زویجوا هدنوو مدمروک أ

 باتفا هچ هل غم بوحردقلوا هدنو ورلشلوا لصاو هاتشنونف هن وکه هلا هدهاحمزیهرب
 بویلغل لب بورود هنک واكنب رفاسم یه بودیادوج ویانفا هنيروغوا ې یسع هل 6 را ورامالع 4

 لهد : 2 (۳) (م) ردنکم یسلوا ( بوزک ) (۲) یاه ر14 (۱)
۵ 



 یم«همانتحایس یلج ایاوا

 .رومأم امئاد راسایاپ ددع نوا هتتمدخ كراباللد لوا ردراو رامنصمخرج باللد هدنرانا
 نالوا هدرلباللد هدنرلکدروک نکیدرک مدا شپ و مدار هراز نامه راررود فولوا
 ۶ ۳۵ نوت یدق یسهرانم هیناماس شل هروح هروح را رطاق یاللد بودا یاح هرل رطاق:

 ؟ نوقح هرشط هسا ه سه رلوزق نوق دوخاب ر لقا نالوا هدنحشا بوقح رالسز هرزوا

 1 E هلو هتسالعا هورذ كدناب رس ه کوب [۱] هدشنا مدآ ر و لدرخ هناد 7 رک

  کردلاحم ردنا لاحم قامقج هایق ون ندنرب رب هسخوب رارراقیج بوکچ رارطق هلا راپا
  یفارطا و باوج هام نامه ردقو ید یلو ردقو یر كجهردشلبا قنرط هدر رب

 ۰ ردقلوا یرلرب یضعب ردرلاق لاثم ایغ هاج موروجوا یفرطره بولوا رلایق الو لقیصم
 3 هداتشوفص بودا فوخ اک مذای ندنتلا بولوا نوتسى ه نا کردکسک و

 [۲] هللارتسا رادام اراد یامت ربع ءرخصو راو یرار زاقود شنوکالصا هنرلر هڪ

  «دن آهحکل وابوراو ه(غابالقهیرق) هدنب دكناقو بودی ااشاع وریس بوزک هاج نفارطا
 ۰ یرارطصتم هدوراقو بوقج هنسالعاءورذ كناقو ایا بودا تالک ها راس پاپ بولوا نامهم
 ۴ نسب رلیدتسا راسایا هک دیدزرایهدنااشاع و رس هڪ یضرا هجو هو ندنسهورذ كنايقوب

 | زسهدبا اشاعوریس ییزوب ایند ممردکچ وراقو بوق هرالبنز یزیس نحاص [۳] هتسوا
 1 ؟ردیوک یسهرغک موروایفاص كدا افص و قوذ هدیوک و بوند هلو یخد زا رایدید
 3 هلن اراراکتمدخ چا اقر هدیوک ون 0 راز اهلج بولو !حایص ا ددعز وتل اهله

 _ رلورقم رانابهر "دوو بولک هتل كناق بولو حالسر هلا نارا رف نوا بوعار
 1 جوع هنساق قابالف روک ذم ) رایدردنا ینشا بودقراص یرالنز شلروا ندسا هلا
 ۱ بورک هربابنز بوند هللا ىلع "الکوت هللا نارا ددع شپ ناه ( ردبا نایب زمکیدنا
  بلقتم هباوه هللا لیبنز ناه كدروکینآ هجنرقاح وید « یرفاسم هلآ » راساپاپ ندینشا
 ۱ بیاو مکیدنآ روطخ ءرطاخ كدا دومص هننربارب كنساتروا كنایق هک ات قدالشاب هنلوا
 ۴ بول هر د یک نازخ كرب نمدوجو و زکه روب وند زرولوا هراپ رازه هسیا رلیرق هرقمای
 ۳۳تا فصت هارو طا لت زب ساباپ نالوا هدزعاب اها هلدید كهللا ما
 ۱ ۱ لسز هنن بودبا ریس یناللد نکح وراقو یز بوقیج هند هرقم جوط وراقو ادخ
 3 بوروطوا هرزوا اقر نرلکحکح وراقو بورک < هس ز نمراقفر نارایر وا بوردنایشا#

 :  2 (۲) [(م) ردیللوا ( هدهسیا = هدسیا ) یسورغود ] ( هتشیا ) هدشا : ك (۱)
 [(م) ردیللوا (هنتسوا شاب) یسورغود هع ] كسرتسا قهقبح هنتسوا ن ساب : د )*() هلا ا

 دست ۶



 1 ۳ سس سس سس

 ۱] اب اق قاالق زی الاب ةملق یار e و

 ر شع | حتف تف هلآ هلح نق كب ناخرود یزاغ مدا .. هنس ّ

 ناسسقناشیشک نابهر ددع كيب چوا نالوا هدنجما ردشءاهرصاح هنس ..جوا ب لم

 یرلیبادف هرجا راهقودنصو رللاووج هراس نت هرلنو توند ناما نما ند

 .یهریخذ هحنکح ه هعلق ینهرخذ راسایاب هلارلسا بودنا ناهپ را تودتصوید هرب

 ع ل لاد .بوقح رلنازاب رس تانع ندنجما ین وا نزعا دلرهفودنص رلبزاغ نر

 هرخست هضق هللا هجو ر هخو ردشعا حتف هلا هلبح وب یالاب هعلق و بولوا , 2
 رایدلاق هرجا یساق هعلق بورو رلنبازخ لام راساپپ هن حتفلادمپ ردلکد نکع تال

 .ناشک دق 1 جوا ہد ع بناح برف تعاس ِ هن هلاح ر RE ېک اج هلاحرت (

 ی E 0 : دلاقم ر شلوا قلخ هلا 2 د یالعا تخت سل 1 ۱

 ی ار ار rs او 2 EE E E باتفآ
 اهقهق اما هلوا هناخسوح یاهقهق هلق هدنتکلع مجم کرکم رقو دو هوک دننام م کو

 یی ردنبر, هار هل هل یسایق قالق و اما ودراو یلو رب قجاقیج رطاق و تا كنس ەملق ر

 یک رطنم یلاعت هللا صاب نامه ردقو یو قجاقح بوشم رط یک رب الا ]6 3
 .ندعلف هدنفرط ر الصا وداق رازهلال و رازی [۳] یارح یسوراقو كج هجا ید 1

 ردراو یرو اق یرویسرب هنفرطلاحر ردسهملق تردقد ر نام ردقو ۳ ] اب 1

 راهرقمجوط هتبراجوا بودازوا لوق سعد یتانلاق یسهدوک مدآ رارافک مدع دق نامز هدنا

 راشمروا ی یر یرمالاب یک نلاق بودا مد لد نرابرد ریغصو سوماج بولتا ق 1

 نیلق هنیراجوا ككرلناغروا همروا لوا بور هراهرقم ندجوط یرلما و e E نح

 ی و شا یرلش .لاثم لسز رول آ دا راب وا رمشب شمروا یک ینآ قلاب نت أ

 ,یرلیش و هسیا راو هره لصاماو یرارغص و یرانوق و یرلهربخذ ثكجکج ۳ 1

 شلرهرقم چوط یهدنسالعا هووذات كناق وراقوب بویقهنجما كش يک لو لوا هدي
 کیدد دير هارەو ەرە ت .یک ییدند دنر هارهب ەرە : ك (۲) اق قابلق : ۳1 00 1
 .( ادیریهارهب هرهب TE هکر دةجهلوا ( ییدید ادیب ربهار رەد زاو رهن ] ینورغود ەك ۳ یک

 تب )¥( 1 )م( یدلک 4۰ رطاخ نام كعا رص ە لمة ردیاب فا كعارص» ۳ روش ىسمەرابع

 اب رثا رب :ك (4) میظع يار یال
4 
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 اج هدنخ رات ۱۰۲5 هنس یخد رایدنک بودلنوب هقح قیرط یتلخ بودیا انب ةيوازوب
 هی ۱دی ماتم اھا عموما هدنسهصوصحم هب ر هدنسهحاس ینه واز بوله و هقح

 ا اوف هاکترایزو هلعللا هجر راردبایاطلسدیح وت بودا ا وک تیم بک یرلارقفو

 ا ر را دحاج یهلا رارسا یتفم تیاده هک تیالو هلق:قفد باحصاموسا .قیقحم

 هدنرهش هرغلام هرزوا اور كزعردب موق مز نع هحورسدق (یدنفادمتز نع خیشلا)
  یدبا یسهام نارک رد یسهشوک رکج كماما یادتقم رب مان هفیلخ نسج هداز با
 ندنراترضح یدنفا هداز ندلاروت بودا اس هوازر ماهر مان شواح ىلع هدهلاحرت وب

 ۲ هداحس هدینولخ قیرط بوردنوک ههلاحرت ییدنفا دم و هدنرلکدتنا اجر هفیلخ رب
 یرهسک كيب هح بولوا بیطخو حصان ظعاو ید هدنعماج [۱] اشپ نامع ,بول وا شن

 3 ج.ه واز بودا تلحر هینابراد ندیافراد هدنشرا ۱۰۱۳ هنس اکیا ردنا دخون

 5 یزان (یدنفا دما هداز هراب هراب یلوملا ) ترایز و هلع هللاهحر رد وفدم هدنس رظح

  بحاص ماما ترایزو هرس سدق (یدنفایانق) ترابزو ردنوفدم هدنمرح كنعماج كبرت
 ١ یدنفا نانس ترضح حيلا یاس باک نک اس یابرندلملعندعم ردقیلاع ماهردص
 هلا ىلا قشع ر بولوا قتشم ندردام جریان هک نو رهوک هک زا هدنس رق هنردا

 ندنراترضح یعرقدم خش هد رش مان انراو هدنلحاس زکدهرقنکیا انفد سم شلواهدولآ
 |3 اجا كب رمت یزاغ هدنرهش هلاحرتوب بودیاقیرط لیمکت ندرانآ و لوق یرقف زاهح

 . نزهر راکرخا بولوا یدقتعم تلخ ها یلیامور عقب بولوا تسوب بحاص هدنسهواژ
 ۳ و نع اما ردنوفدم هدنسهرظح یسهواز بودا لاحرا «یقابراد بول آ نناسرک لجا
 ,Er راعشا هلا صلح .یانس بولوا دیحوت راودا راکرب دیرج ماقم مدقتبات موجسم
 ,E تیالو بواوا قوذ لام و قوشر هلا یهلا قشع تیک بولوا راک
 E هلع هللاةحر شع ناطلس رورسر شلوا كلام هد ص ددع كيب سش

 ام نارای ددع چاق بودا اشاع و ریس د یرہش و 7 روهشم رلث وب اما كرنا
 E او لری یرلارق رومعم هدنجما زوار هلام بناج راکشو دص قیرط لع ا

 وق لرجما بوم هدرلارق نادابآ در هر قدقوا یاد ۷

Tee 
 مدتعاس چ وا : . « س « ب [۲] اشاب فسخ جا و مان نام ل. ۸. س ۱]

 سس ۲۰ س



 هاست

 [۲۱] ددع ۳۲۰ هله و ردراو ردق یرلکدید یراکب کس 6a رلردبا شون

 وص یک ید نپش اچ هدیاتسپرع و ةن یش ادا راو یراباللد وص ربا یا

 رک و رنص هدنزاسب و نم رهن ندا نابزج هدتسانروا درک راو و
 تاماقم تامغت هل وکر هقشاب بولوا ادي ادص هل وک رر ںد ر یھ بودا نارود رایاللد

 هنیرانادناخ یارس عیمجو هنراناورداش و ضوح كراعماج و هراماج هل ر درابالد

 قامنآ عم ه هراناطیعو نهنج یالثم ناوضر هضور ددع كم هڪ و هراناتسو و

 تاساج رب رولوا یر یرلهجتاب رهش بولوا مسه و عیزو ندراباللد و [۲] راقروم

 لشود شاط هزک ابو كاپ [۳] ددع ۱۵۵ هلحو ۰... ردریسلابجاو باللد ندا

 كشمراو ) یک موروا یرالد رداشمروا يیلخ هل و ... ردیهاط رهش یلمردلاق ا
 یراهاکهرسم ددع۷۲۳ هلحو ردراویرامدآ اقنع ردا تاکو ید سه كشملوا كلذ

 یدب هدارخ یهدنفرط بونج ككرهش یراتالوصح هل جو ... یسازف هاش ناغع ادل> راو |

 ۱۳ و بو و ردقوح یرلتابوبح یریع و یسهع و یریعش و یدنک هر
 ا ارز ردقوح تیاغ يرلمالع بوح و یرتخا هنگ تحد تو ا ۱

 یراراجم نبتالو فرص و راغلب و ینمرا و مور یسایار و ایاءر هلج و ردفیطل یساوه و

 زیکنا رهش فصو رد ) رارروتک هکیدهو بولآ عاتم یربع و قوت رس مکر دقوچج

 ]٤[( ابابدوقرود ) ترایز الوا (هلاحرت رهش هللاءالوا راک ر وق هاکترایز رد) « .. (تایلک
 رد وفدم هدنمرح كعماح ( كم ناخرود یزاغ ) هللای نادهاح نایزاغ ن تدایزو"

 یناحور ماع بطق هدعماح ها و فا ناعمر خیشلا » و ( یدنفا رضخ خیشلا ) +

 مرخ غارح ماععمش هاکترایزو هرس سدق ( یدنفا نسح ترضح خیشلا ) نکن
 ( یدنفا رفعج ترضح خیثلا ) یابر تمکح ندعم یناہن باتا داهز فتک دابع فرش
 فیرش جح ه هرک چاق ر ردیربار ناج ردارب كنیدنفا یلاط موقرص زرع وب مری سد

Ëقالق هدنناتسا [درقاسبو هدنع بودا تحاس نزارپش اس نک ر -ۃة 

 نالوا كسار طقسم رفعجإ اب و هدماتم لک هدک دیدنا دارا

 بوک ههلاحرت 1 9 ی و لحردش موقم ز نع ندا راررويب لاق هدهلاحر

 o قا : طا..ددع ۷۰۰: 3 1

 [ (م) ردنکع هدیسلوا ( رلقو ) قرهلوا لوعفم مما لند ردصم یر ا = قیورن ۳

 | اهب اشاپ دوقرود : ط [4] ددع .شب كيب: ب . ددعا ۲۰۵ : ط « < دل < س [۴]

a E RU E ۲ 

| 



 یا ات ی الوا

 رع ) ندنا ردیناربخ تكيردنکسا ( عماج [۱] هلا ) دنا ردماص هاکءریسم ید وب
 3 هرانم نکل ردفیطل عماج رب هدنلوب [ ۲ ] اق فالق هدننونج لرهش ( ییماج كب
 الوا ردراهعق ددع زکس هام ( ناملسم تالح دجاسم رتفد رد ) ... ردلکد دما رس

 الحر دنالاعناللاط هسردم ددع» هلحو ... یدنفا رفعج ٌهیوازو (یدحبس شواح یلع)
 ۱ هاقناخ ددع ۸ هلحو ... ردیارسپ نایص تم ددع ۵ هلحو ... یسهسردم هاش نا

 هاش ناعع [۳] ردماح ۳ هلو ... شواح ىلع هیوازو یدنفا رفعج هکت ردناشیورد

 ماج بوخ یانو یساوه ہل یماج کب رم و یماج كب ناخرودو ردهتفح یا
 هداز اشاب ماتفلادع الج راو یرلهصوصخ ما یارس ددع ۷۰ هلجو نارداشکلد
 اشاکدددع ۱۰۰۰ هلجو راو رماح هاو مام یارس هداز كب ناخزدو یمام یاربس
 تمیق ىب هدنجما كرهش وب ایند فح عیج نکل ردقو یناتسزاز اما ردیناطلس قاوسا
 ۲ هفاضلاراد ترامع ددع ۳ هلحو ۰ . ادله راویراناکهجاوخ ناخ ددع ه هلو رولو

 ۱۳ رز ددع ۵ هلمحو ... كب ناخرود یزاغو یاران هاش نامع الوا ردراو یآربقف

 رخ ددعنشب نوا یرسج اب [ع)هلال هدنجما رهش ان تربعیانم دلم ردراو یمانرم

 رب فورعم هلبمان زوک زکس هاش نع رسجو ردقالا اما ردعنصم رسج [ه] هطزوک
 ۱ لقتود راویراقانیق یللثم تایطاناع همشح ددع رب كيب هلو ردفوصوم عنصم رسج
 هدنشابرسج زوک زکس الوا ردنا ارادءامر ترابع ندوص هلاحرت رهش وب هک اقح رلیدنا
 3 ردیخرات یکه دلا یرک كنسهمشج كب شیورد
 ۰۲ ء هنس ینا[ ٩]تایحبا امین را [۸ ]ید دبقعرد یاش[ ۷ ]پوروک دقدیاب[ 1] مصحوب هقلخ

 8 اا زو هڪ هنیرارزوا كراقانبق هرج نوبع راسهمشحزو هڪ

 منت تاباود مک ومآ ی هل بودبا اشنا رلقطل ضوح هنس ىضعإ تا

 بوشیرق ... رهن ندبانایرج هرجمارهش یسهلج كباسح نویعیللثم تایل انیع زوب هج
 ۱ 5 ندر ر رانوبع هلم هدلح مات نوک كرەدىا نایرج هنفرط هلق

 2ج رار د یراکب رکش هثمضا ؟ردراو ی ر هدر یعودلوا طول

 ` E 1 درک رکش و [۱۰] هلبرلاقص بآ یو e كن ەلاحر

 2 و )ىنورغود1 ۸1 e TS یون ر: ك ۳ 1
 " هلبرلاقس تآ :ك [۱۰] [ (م) روبرتسوک۱۰۲۵ هرابعو] ینا تایح بآ ءام :ك[٩] (م)ردیللوا

 ۳ 25 ۲۰ 9 دات
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 هاش هلیسامح مدیا و هل رز هالک هرن هاب هاو یناملس یراص ها ها نر كم زا 3

 نا لوا ناه بواب هتیرغاب نرلرب رب لغوا اباب بورتک یناملس یٹابیجناتسوب هنیروضح |
 بودیا [۱] یررزوهبق ییشاب یجناتسوب بولوب ناماو تحت یخد نوک قرق ناخ ملس
 لقتسم ناخ ناماس نی هلص ا « كبریلا جرا » ناخ میلس نوک یحنق 1

 یدشما تبصو ناخ ماس هز» بودا وکو تفک یلخر یسهفثاط لوق هدقدلوا ءاشد 3
 هحنلواراوکوتفک ود « ردتخم ناوج ٌهدازهش ولوا ارز زرهدا هاشداپ یهاش نامع |

 ر هلبسهدلاو یهاش نامع ینعی هلیسهربشم یهاش نامع شیدا تقاع ناخ ناملس نامه (

 ههاش نانع ییاولوب دبام هللا تایحدیق بودیا ین هنغاجنس هلاحرتوب هلبارافلا هد
 یر  رولوا هاشداب لقتسم بولوا صالخ ندززرد نا یا بود ناجا

 اگر یایز عماجو هرجا هلاحروب بولوا سونام ننکینمنتخ مدد |
 مش ندنا ردراونار عماج هک اقح هیلعهلاةحر ردنا انب یرلتانسحو تاریخ ددع زو |

 یر هلم کردرونرب عماج ر رو ىلع رو یدو ( ییماج اشاپ ینطصم ) هرجا
 ردو یخشرات نالوا موق هرزوا یسومق ردانعر یاب یموشروف ابارپ

 نابعش هم رد [۳] دهرا سرحا ناحبس [ ۲1 هناخ تدابعنا

 ی . هنس [ ه] نارقالا ةبعك رات اک [i] مماجنیادش ماع مدب دوب

 رازاب وسراح ردع دو هک دعم بول وا اس نڪ ءادتسا ك ناخرود یزاغ عماج ندا

 ږې قور لتمدرک نک ردهاک زاع تام« هرذک تعا زورو بش نعالوا عقاو هدنجما

 ردو یحرا هلا مدق طرح ىلج هرزو یسوف هل

 ۱ 

 a E ۳3 قح ف لز خراب یک ۱

 هال) ندنا ردراو رایراجءامو راضوح نو او هدنک وا ا هلرون رب عماج ون

 (عماحهغا)ندنا ردر ومعم ها هنیار روتسم هل !صاخ صاصر ابارمس ید »و ) ییماح اپ

 :E2 و ] ةناختایع : ك [۲] (م) ( ردم لوا شلک اب ) یریزو هتوف: 2 [1
 : 3: ت [۴] [ م رنک قلوا یاس هاخ هاگنداق ناز و اکا اوا
 یو رغود كعارصم و LEJ [ (م) ردکر ک هساوا ( دم ی زا ) ینورغود ] دمآ نرخا

 ( نافرعلاةبمك ) نافرسلاةیمک : كل [ه] (م) ردنکع قلوا ( عماج نیا دش مام مدوب دبد لإ

 و ]71 es (e) ملک البا نابض کوب ک٢ اوا ییغر و

 نیو وجوه ور اس



 یسهمنتحایس یلج اوا
 م رم ردزادما رسباق ددعش هرزوا نوع تربع نوتس ددعیلا هدنسهفوص هرمشطو

 ۴۳ شوقن سه راک رب شورفم هلارصرح ضان یعرح و زارا هک الفا ةف

 ۱۳۱ تاب زور نالا هسرفموهتتسارآ ها رلباق هرزوا ابن یه
 ۱ ۳ ر دننوانک ۰. ره ندنا نایزحت ندنجما كره رون عماجو اما رداشکلد مرح

 ِ ربعو ماحو ناخو یتکمو هسردم و یترامع هله بولوا عقاو هدر رازهلالو رازنج

  صاخصاصر یرلانس رانا پارس بولوا یرلتانسح تاریخ كهاش نامع هلم یرلانب رانا
 دسر ا طاق وآ تراک رش نکلا ودرونعم راي ۱۰2 روم هبانوکتلت

 ورک یراناقذاص ناقشاع و نافراعم بایرا هلو یناکد بایرا عج لر رصعلادسپ اما
 .هدرار, ازت یهدنرلهفص دلرارازهزنس ناتستخرد نالوا هدنفارطا كعماجو هورک

 رفت رب كره ارز رلردبا قوش و قوذ بابحا هل بولوا قوجقوج بوروطوا
  هجوقک اقح ردشلواعقا و هدرازهل ال نیمزهاگهربسمو راداوهو حرفم ر کردو یر

  ندنراتاربخ عماجو یعودلوا یراکمرک عبط بحاصرب بولوا نذنلسن ناعل | هاش نامع
 ۱ ۳ نطصمهرف ندنرلارزو لوا ماس ناطلسو درزاب ناطاس تخ ناوج هداز شوب ردمولعم

 كلوا هاش ملس ؟ردیسهداز هریشم كناماسناطلس ؟ردیتخ ناوج هع رک رکج كناشاب

 ۱ 1 هاش ملس یح یدا هجولوا ندناملس ناطاس بولک هدوجو ندنرتخا هزک اپ رود

 مدنا دیهش یئاب لاسو هدک دنا ےلست هبیئاب یجناتسوب وید كدا لتق یناملس ناطلس

 ەدازېسىلج نالوا نوفدم امدقم هدیراوح ناطلس بوبا بولو 0 كمدا ر ود

 | ۱۷ ةدا من ناملس رکف نبرود یش اب یجاتسو اما نفد دا لوا هدنناپ ییطصم

 | بودا حف یرصم ناخ ملس ج رردلاح اج بوق هتروص یگاتست هدنسهحعای

 ۰ ندزس مهاشداپ » هدک دنروک یرافرط یقاب راد بواوا شارف بحاص .رکدک رسالا

 بولاق دلوالب مهاشداپ الح [۱] هسیاردا لاقتنا همک تو تخرو تخ و جاوب ه هرکص

 oT ج شک کو زکیدف هزکرردار دا ناطلس هلا دوفروق ناطلس

 ۱ .ءدن رلکدیدءرولوا مکن اع لا تحت تحاض یدمش e ° ارا [۲ !یراص

 ۳ قم یهاش نامع هک طد 3 نالوا لقتسم هاش نامعاناد [۳] هدازهش یدالوا مزق »

 ۱ هدنعزن تلا كهاش میلس یثاب یجناتسوب نامه راررو رارق رللوق هلج کما هاشداپ

 ۱ 5 ردقو ىسەلك ( ا ) هدنسهخسن ك [۲] (م) ردیللوا ( هتشيا ) یسورغود [۱]
 ۲ (م) ردیللوا ( هدازبش ) یسورغود ۳1

۱۸۸ 



 بم
 توس 5:

 كکیالسو ینرو [۲] هنیمراو یراغاد زولقو هردنسک یغاد یسهعلق [۱] زق یساق
 ینشا شیاتسرد )  ردالاب یراصح ج | كاهلاحرآ هوا ردنایاع هله یاد جار وخ

 یسەلح یدوم الضا اما E ددع ۸ هلو هلح ١ هل ( لاح روش

 ییا هلحو ردرانو یروهشم ۰ ,. الوا راردک بولک هلا تراجم ردقو ا

 تمءرک . نوک لعل اپارمساانعو 8 کرک یاقوفو یناتح ددع زوجوا كق
 عساو تیاغ یلهجنابو غاب یلیلاع رصقو نیشنهاش هناهاش ییراوند رکو شاط یلوتروا
 راک یارس فصورد ) ردرلوا ننمو رومعمو فلکمو لمکم یلوص قاتیق تایح باو |

 روک و ییارس اغا نسحو ییارس یضاقو ییارسكبو یبارس اشاپ حاتفلادبع "ةلج ( نایعا |
 عماوجذدعرد ) ردرلیارس روهشم ... ییارس هداز مازو ییارس یسادختک [۳] روحا ر
 الوا ردناداع نیملسم هاکدبعم [4] ددع ... هلم ( ناشیذ نا رب اسو ناکا یاه :

 کد یدهدبزک كنهمج عماج ددع زکس نالوا نابع لا نطالت لست نم اد و

 هداومالساوهسرون و اینم وهریتالا ردقوب یلثم هدرایدر کرد ( ییماجهاشناعع ) نکا

 عماج ان نشورو رومعمو نرزعو دابا نشور یانب تیغ اما رک جوک" هجرک کر

 بارح نالوا هد وو هعص ص تابولصم ءزوآ نالوا هدو رداع تربع یانعر ا

 ؟ردشلوا عقاو [ه] رافرطن نوک اوکو غلراک نربش نالوا هدنوو راعنصت یهدربنمو 1
 ندفصو یتفارظ ]٩[ ناک یفاطلو نسخ لساحلا ردرصاق هدنحدم كلا فو لها

 ناخ ناملس ناطاس هک اقح ردر اونا عماج جراع ندراشن یهاوج كل ناتو راش

 بودا اس یهللآتس عماج و ( غا ناتلادع نا نانس وار و ندا ان نعماج

 سدنهم فاس رامعم ر كلرک راک هلو هدکلف سلطا بودا قرص نرودقم راو

 راوندهشوکراج [۷] یساسهق كراونارب عماج و هلوا ماد نارودلا ضارقنا یا ردشمهعا

 ردقو رام دومع الصا هدنجما کردیعماج هبملس ایوک هدلوبمالسا بولوا عقاو هرزوا

 هلق ردراو درک نتامرآ و ڭكجەدىا ناغارج لیدانف هدنرارانک نوکلی و هق قحا

 ٠ ردو یحراب هرزوا ی الع هتع رام تباغ یسوف ۷

۱ 
4 

۱ 

1 
1 

1 

/ 
۱ 

 (روخآ مه ) ]رونا زر ك ي برا هی و

 یسانی» : ك [۷] راک : ك [1] رفرصت [ه] ددع ۲۳ : كءس [4] [ ( م) ردنکم 9

 [ (م) رویلآ ییشیاای كب ( انیم ) هیقامعم ردزسهطقن رلهخسن رکید
EE O 
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 یمهمانتحایس یلج ایوا

 غا ۸2.۰ ۸۸۵ ینواه صاخ كنساشاب بولوا یتخح یب قاحنس هقشاب هدنتلایا یہا

 ۱ هشاب زوو یسشاب یرحو یسکب یالا [۲] رد ۵۲۲ یراج و [۱] ۳۷ یتماعزو

 قم كنساشاپو هلبراولهج رایت بابرا هل هدرفس نيح هرزوا یهاشداب نوناق ردراو

 1 یمالسالاخیشورارشآرفسهل ر زو ییا مورهدنتل | یرلاول بولوا حالسر رکشل ثي چ واهلح

 ریه یضاقتلادع هجورب رداضق فیرشمان ینابهتخهلس هاب« زویجواو یفارشالا بیو
 یسهمکوردرلارق رومتم ددع ...هلج یراارق هیحان رولوالصاح لوصح هسک نوا هنس
 E یرادزذ هعلقو یرادرس یرحیکیو یر ادختک هاسو ردهدر هداشکازف حرفرب

 یماغا رامعم و یسادختک رهش و یرادجابو نانا بتستح و یراتارفن هعلق ددع یلل
 2 ایناب ( یمهعاق لاکشاتفصرد ) ردراو .. یسیئابوص رپشو یماغاجارخو

  لکشهناج زدلی نداق هرزوا اق ضایم دما رس نیجعایرب هدنجازوا عساو ولوا رب بولوا
  تیاغ؟ردشاحر شاوص راصحر شار كنس یدادش ر ردشلوا عقاو هڪ ال وط یعداب

  ردعدا زو كب ییا یعرج رادام راد ردمظع یانب یوق رک راکو ناتمو بعص

 تاق کیا هلجو ردرادبدح باب نم تاق یکیا اما راو یسوبقرب رظان هبرغ بناج یقاج
 ۲ ردراو یخد راوناق رومت تاق کیا یرجما ندوق وو ردانب یلراوید پراص یلەجم راصح
 ۲ وراقو ندنا ردکجراصح هلوب رب هقشب لحوب ؟ردراو رلکج هناخ ددع شپ هدقلاراو

 1 ه روا یسیرجا ندوق لوا ردراو یخد وف روم را بودک هرزوا رلو اف نی
 1 .یسهلق تعاتس دما رسر و ییماحر و یر وا تار ددع نوا هله هدراصحو ردراصح

 کردهلاخ ضرا یرارب یربع روئلوا عاهسا ندر هلح رب یمادص كنسوقات راو
 هدنرزوا راق نجلا هنب هنوراقو شوق ندنا ردقو ترام یربعو رازاب یوسراج
 تباخ اما راو یسوق رومت یوقو بعصا ر رظان مرغ بناج کردهعلق غ وک

 زاح بولوا عقاو یوق یانب نیتمدس تباغ هعلق چ او ناک كشاو ٹا ردکجوجنوک
 بلر بل هدنراجما بولوا ناتو تک یر سه راو یرلالاب هلق راح ی وک

 | تالا فاصهدنسهلقراو ردلامالام راخذ لوقو لوق یربغو جر یلقواقو یادغبو وراد

 هدهعلقواماد یراد زد هعلقو ردولغیراتمزاولو تامهم راسو راهناخهج قلعتم هحالس
 ۲ یرهغ ندرادزد ردقو یلاتحا كمتک ههدسب ٌهفاصم یلزنم پوط ر رولوا یک سوبحم

 ۱ قابهلقهدنفنرط بونج عردالب هل وا ۵ اوو ردلکد نک اس مدا ر هدراصح نراتوب
 ۰. لی. س (۲) ۰۳۹ 6 3 بس (۱)

 نت 042١ س



 نسهلو

 نسهلو نیم هطب ر لاعشا تفصرد

 ردارق ...یسهیحانو رداضق رومعم هلیسهابه2ا ییلازو هدنک اخ سارا

 یبسنحو یرادرس یرحیکی و یر ادختک هایس رداداو و ندنفرط ... فرج کاحو

 عقاو هدر راداوه ردا نایرج راتابح بآ نمز عساو ر یرلاس ترام هله ردراو"

 هنا اح ۰ ۱ | هدتعاس ... ندیا هه... ردارح ... هلحو ردلم ددع ... هلم تولوا

 رها اشاع و ربس یرلارق زوممم ا رک

 ا:عر هل اطح ایر هصق شیات-رد

 . ردر ومعم ندن او اما [r] ردراو یمهطبر هلاطح در هنس رق لوا

Ra ENE A E ERGY ۳ |هدتعاس ... بودا هح و هد سع بناح بوقلاق ندا بودا اشاع و ریس یخد هبصقو] 

 فرط هن ندا ( ۰ یرق لزم ) بودیا روال راک یبسوکر تو بوک اا دوس

 اک هرجا ن نم رلارق رومعم ]1 هدنل هبا ردیاب رس د ا هدتعاس . : هر

 های ی هی ین ... فاص وا رد

REE A دوو هدعب بوکد هلود ندلود هج ردیهاکمام خب ١ .كنام ییاقلدب یاقل یسیناب 

 یزاغناخ دزباب مردلب هحیکرب ناه هدقدلوا نانج ٌهضور و نام یرافک

 نالا و تراغ یرهش و هللا نوخیش بودا رانلا هدنخرات ... هنس ندنرهش بوکسا ر

 بودبا ریجنز دنب یریسا كيب ردقو بولا نیازخو نیافد لام ردقلوا بودما .نالا |
 ینالسیرد دم ناطلس حا وا هدنشرا ۸۵۲ هنس هدعبردک بودا مد ہم اجماح علق

 . روق مالسا رکسع هنجا بولا ندکیدهلو تسد لاح ر وب هدمب تی کو
 هنس هدي رکدنا الیتسا هب هعلق و هنب بولب هجرف بيرق رب یر درک ابو نور هوا

 یک رو هنچتفز نشا ن رو نوتم هدنتالو هروم یلودزاب ناطلسهدنخرات ۱ ۲ ]٥[

 هنب كب ناخرود یزاف تسد ردا حتف بو اغوا هیلاحرت هعلق و هلا دکل لاثم ارد ا

 مور هدوب هرزوا یرحت ناخ ناملس الاح ردبا رام بوللوا ناسحا یتموکح کب ناخرود

gE 

3۳۳۹ Er ۳ 

 : ك (4) هدتعاس ٤ : ك (۲) ردراو یغد هلاطح : ك (۲) هدنعاس یلآ : ك (۱) ۱

 ۷۹۹: ط . ءس (0) (م) ردیللوا (هدنکتا = هدنکهنا) یسورغود 1 هدنتلهبا :ب .هدننماد |
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 یمهمانتحایس یاح الوا

 ا ا ناما هدرز 2.۰ هتش مدنب دمو طا درازا وب
 1 رروطوانما بولوا مازتلا هاون... و ردقلاداویو هدنک اخ یغاحتس هلاحرت ردیحتف
  ردارق ددع ۰ یسهحا و رداضق فیرش هرس هب اب هخا یللا زو و ردهلکسا ردن ارز

 | یرادجابو یستح و یرلتارض هعلق ددع زویحوا و یرادزد و یرادرس و یر, نیک

 ۲ بل ( یتهملق لاکشا ) ردراو یرایجهظفاحم یرایت بایرا و یسامعز یتاجنس هلاحرت و
 ۰ تیاغ دار ناوتسا روس انب شاط رب هی سم تخ ةر نئاط عت رب هدایرد

  كزکدقا دما رس هعلق و راو یسوق ... ردعدا ۰... یعرج رادام اراد ردالاب ناتم
 ۲ مراب كم ا بولوا رظان ه هلق یزغا ك د سو عقاو و دس اسا ی قو کر

 3 راتسشک هتناج هن ره کردناما یاج نامل رب نیما ندراکروز راکزور ددع یتلا رواا یک
 ٩ ردعلوا اما :زدرطاب هناعل یراپوط هح كتسهملق ناعل راتود رکشل"العا نا تبقا رب نمد
 ا دراو یرلر رادهنخر احاح هلا قالوا ان هنهک هدیسهعلقو ردقو یرلپوط ترفم مظع
 ۲ یوتروا مک راد هر یافت هدر نورد و ویو یسههاخ هج نوحیکنا

 ۱ ۱ و تح ردراو یرانزح مظع هدن ران انک نامل ینشا اما راو ییماج ۰.. و ردراو یرلهناخ

 ۱ اور یو كاب ی انها ی طلا و ہا ود كدنو مدقم نوک چوا ندزلک هیعلق و ربقح

 ۰ بویمهرود وشراق ناظفاحم الصا بود التسا ههملق بولوا تخادنا رکشل هدناعل وب
 ۲ هدقدلا بودا عاق نسوبق هملق هللا عانغ لام ریسا ردق وب ندهعلق هدنرلکدتیا رارف
 ۱ یرلنوک انوکر اخذ هک ك تازو هرکهح نالوا هدنرلجما كلرارابنا نالوا هدنرانک نامل
 3 هدلک هب هعلق و هرهش رلئدا رارف زونه هدقدراو ريقح و ید اعماق تو لح اتو

 1 ا ام ایون, وافل اوزار شن چیز اا

 ل مش یی [۱] هردناسکا هلق فاصوا

 ۱  هنمنرقلاوذ ردنکسا رامور موق ردشع انب ردنکساینمی ردناسکلا مور 2 راو لوق
 ۳ اک بولوا ادنلغ ندهردناسکلا هلیعالوا یساتن ك ا ایشو رار د هدا کا
 ۱ [۲]لزو یرک | هلیئرو یزفروک كينالس رلر د هر دنسک بولوا طلغیخد ندنارار د
 ۳ [۳] .تعاس ۰.۰ هاج بوب ندنآ ۰۰.۰ ردینروب a نزو راض لرق

 3 بوجما راوص تایح بآ بوک رلارق رومعم
 تخته : د )دزو یرکا : ك « ب (۲) هزدتسکلا + 3(

 ا ا



 هیمرا
 حس - ےس —

 ر نع هدنح را ۱۰۰ ۶ هنس ید لوا بول وا نیشن هداحس ن ذلا فرش دیس یرلناوجو

 ««..و راردهدوسا هدنننج یراردب بولوا موحیم نکیا روهشم هللا هلع تامارک رود نم

 ربسلا قیر ط ىلع هدعل بودا رلافص و قوذ هدرمشو لماک یا و

 ردنا ناب یرلعالقو یرلقانق زمکیدتک هن راباج زواق و ردنسک ندرهش کی"
 .نادابا و رومعم هرجا رلارح عساو [1] هدتعاس ... هنناج بونج ندرهش یکی الوا

 بو .یرلارق

 هىم را هبصق فصو رد

 . یمهیحان رداضق العا هاسهاپ هقنا یللازو و.رد ... هدنک: اخ یا هلو

 الا . ردهدربش.یی یراک اب ئوغ و یزادرس یزکیزو یر هک

 ر هدارح عساو هدر هعرالا ندایرد بل ینرامع كنهبصق ردراو یرادج ابو یشابوص

 توی فلکم یناقوف و یناتحت یلوتروا تمهرک ددع ... هل یلهجاب و غاب و یلوص ذا
 .. ییماح ... الوا ردارحم ددع هح و ... ردراتالحم ددع ... هل و ردرلانعو

 . هلج و ردیابص بیک ددع ... هل و ردناکهتخ وص هسردم ردع ر هز و

 .. هلو ناتسناج ما ددع ... هلحو ... زدناخ دعا هلحو 4 ردناشیورد ةیکق

 ر . رونفود یراکزور یسوعود نر زا ینغآ كام م ردنافانصا هخاکد

 العا لباق قاعای یک هراب زویشب ندروغار کردنامل مس او تیاغ یلقاتب العا هدنجنا زفر وک

 .كنهطبرو ردناعلر ناور یرلوص کردناعل صانم یاح قاحهلوا هاکرارق را کا صد

 راردبا تالک وند ( كشلک كشمراو ) ؟رداشموروا یرلناسل كنسلاها یخد

 نکر دک هلا برد بل تغاش ... ههلق باح بوقلاق ندنا

 زولق م دق هملق یمی زور و ممظع نام فاصوا

 هنالوا [۳] یلانا دلو بوسا انشب قیرطب مان [۲] رورو مان سومیلطب مور یتسیاپ ۱

 مود وند [ع] رولف اغيب بولوا امت هلیمسا كن" بولوا نک اس دیلپ دیلوت مات زولق
 وا تگ () زورو مان 25 دونم زورو ابا: )ا دات ر

 یک ابات )٤( زولقاقس 7
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 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 3 E عام جی دډ ا اا نک زالواقرف ندراتسد .ناملسم الصا راردا 2

 رنا KG یک یسهقابش كيرف راو ىرلە رفک ایاعر ید هنوک رب كرهشو

 ۲ اما رلربک هقباش [۱] ۰ ار رشا اش ن رفا نازرک یا

 س یللاسساو [۲] هقبش هرخسم یلول بج هرهح كحضم رب رد روس لپس یرلهد
 . غاب ددع شما كم E بایرا تاوغاب نانح ددع رد )

  ردکیرا راوخشوخو رادبآ تیاغ یبرا رابقف ىلع ندنناحود#م ررو یناطلس مشع روگنا

  رومشمتیاغ گرد مضهمیرسو فنطل ,ندنکبرا یک ر و ندنصاحا نیدرامو نداراح یول |
 ۱ .ینامر رادبآ و فیطل یکیران [4] ضیفكنهرفهرقو ردیک ایاده هراهاشداپ بولوا قافا
 ۱ یساوا نشهیکتو یساونا [۵] ااو رولوا هسلند ( ءاتشلاةهک اف راثلا ) هدنقح کرولوا

 ۲ e ... رولوا [1] راسیلج.رفسوب شوخ فیطل تیاغ یخد یساوبا كک او
  رد(طل) نیفرح یدلب ضرا بولو ... ملقا مظعرهشوب ( نامجنم لوق بالرطسا ملع
 _بونج ندراهن فصن طخ نالوا هاج بونج یسهایق رد (« ) نیفرح یراہ لوطو
 ۱ یدكون هرزوا یسهلق رصم لصاما ردهجردزوقط زوطوا هنناح قرشم نالوا هنباج
 | . ن.زعو رومعم تیاغ (رہش یی رہش تایلک زیکنارهش هم لصفرد ) ردشلوا عقاو یسهلق
 . یدلوا فلت مدا كيب یعرکی ندنوعاط اما ردهدلوا ناذابا و مو نود الا رو و
 ۰ رلنادناخ هجا هک اقح یدنا لق ( یدنفا یقایلادبع هداز مصخ ) یسالنم رهش یکی ود
 ۳ ۰... ردشلوا مقاو یخد هنیرهش یکی هسروب رک نوعاط هلبوب هرک رر یدشلاق بوناق
  راونا ر هبرت هدنفرط یسهلق كرهشوب الوا (.ریش یی یابلوا راک.:هاکترایز هسرد )

  یوركنبرونرب طبهم برت زبزعلاهرس سدق یدنفا ززع ترضح خیشلاو یدنفا یحاح
 | ۳ £ e ردو ۍځ را هرزوا

 1 یه اهل نر سود رف یدتک ۸ را نیرش یدید بودیا شوک

 1 یاش ترایزو ىلج نسح نادوبف ترایز هدتعاس ییا هنناح زدلی ندرهش یو
 ۱ مدا عدنو مع حایس بولک هدوجو هدنسهلحم مان هیلاص كماشم تنج ماش یدنفا ىح
 1 مودحهس رز رب وفدم هدنسهحاس یدحسم يوا بوندا نطو هدرهشآ کی نکیا

 ۱ [م).ردنکم قلوا ( ندهک ك ندم ) یسورغود طقف ردلیوت په هدرلهخسن [۱]
 ۲ یمی : ك [4] لطاسبنا و : ك [۲] [ (م) رذنکع هدقلوا ( هقاش ).] لهقباش : ك 1
 (م) ردیللوا ( یرللج رفس ) یسوغود [1] باب : ك « س « ب [۰]
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 نیک ۱ 3
 یرلوص كنراهناخاحبدتسا هاکمدق تارک فش ارز زاردک کما ناشوا هدیدا هنبراتاربخ

 عش صر ره 3 ار ز ردرشمهمهدیآ یار وص بولک راتا را بحاص كيب و ردقو 1

 هاکمارا فصو رد) ۰ زاهرتک وص هلراوزارت ؟ردقو نمز یلاع ندنا بولوا مقاو هر 9

 باح دو خم الج ردراو یرلهاکح رف هاد د اسم ددع زوطوا هلمح ) تاذ مرا عاب ۱

 کو هی قو KÊ جا ضیا سس ارم ار

3 
1 

1 

۳ 
 لاح بم سس سم ضد

 ینادخنالواهدنا گردمراغابراج خایوق لاثممج ناباخ ر یسوروق نوناخهمطاف هدنسقرش |
 هنمز الصا الوا هدن راغادیسهملقاووا پلو هدنناتسداورخ یلغوانرزرکم رامظعتخرد
 ردر ازف-رف رب یخدو (کشوک اغا لباق هاکناربس)و ردمام نابابخ رب زمشود شوک

 كرش نالوا مرا غابدننام مرس یو هدندحرس نيد و ( یسوروق یلج هاکجرف ) و أ
 ناهج ناج رب یلرویط نالا شوخ یاشکلد ر ردراو یتماشم هنهاکهریسم مان هناخدوراب
 همر همر هل رلقاشع نابوخ هداشکلد یاح و [۱] یرلوزوم یلهروک مدا مکر دیسوروق

 یرلجابو غاب هدرلر هح (یسوروق یوکر انا هاکهربسم)و رارداراتفر هدهاک ارج تالوا 8

 هدزوع هام ( ربش یی ی اوهو با حدمی) ردساق ی ودحی ىرلار كجهدمازاکشدیضو |

 ردفیطلا تیاغ یناتش مایا ناف قبر یک ق ماح مودشوک ربث و رد یساوخ |

 یخد یساب ردراح موق یتاخ اینک ۱ ( یلاها تالاغشا و یلاها بک و راک رد )
 یلاها ناسل لصف رد ) ردراو راشک نادمد تسود بیرع و ی ندنغيدلوا راح |

 نوحیکنا رد راهرفکم ورا هلجیرلایاعر اراز راردباتالکهعور تلخ اینک | (تاحالطصاو م

 یلکروک رومس اینک | یراسابل كنقلخ راردبا تالک ود (كسلک كسراو) یلخ
 راقوح هرودن ول یرللاا طسو زارک" .راش وسل وق یلدحرس و ییهحارف هقوح هاص ناولاو ۱

 ناوح هزا اما راراراض ید راتسد الطم هس راشاب و رلرک ناتفخ یز یو رط شوک 1

 تون قاحم هل روق نوک اطار هفوح هن راشاب فول 3 هفوح یراتک ق

 یراهانز هلح ( هبرغ یاشام ) رارزک بوک جواب یداق یراص «تراقیا ر 1
 هنیراهبد كنبرلاطار .یرالکسب وحناو یهاوج بوک اطار ندقوح هباص یصرق یخد ۱

 رپ انشا تک و تعلخ ییارادو اراغو ااکو سلطا ینرف هلح بودا نیز

 ( هب تربع اما ) رارزک بولوا روتسم هللا باقن ندلق هدنرازو و [۲۷] رازع ضا

 اک هیلو جالوق درود رلرراصقراص ضا جالوقچ وا یعولر ا

 ٠] [ (م) ردبسانماهد قلوا (یرلوزوق یلهزوک مدآ) هروک هنتم] یراوزوق ههروک مدا :ك [
  ۳1رازا :ك

 بس ٩٩۷ تن



 یس همانتحایس یلج ایلوا

 o راماح ددعننب نانلوا رک ذ 2 ۹ همیظعرهش و به ردانشور مام فیطل

 رش و هرزوا یرالوق بابحا ناکهتفل | هلح ( نابعا راک یارس تاماج ددعرد ) اما

 ِ ارگ ادم اما لئاقلا ىلع ةدهعلا رلیدد ردراو صوصخ ماح ددع زو درود هدرهش کی

 " ردماجا مسدود بیو بيرغ زشط ندمدسکر ہن ها [۱]یرلافصبآ هل یرل وصال راما
 | راکهشب فرحلها ناکد ددع نسکس زو زکس هلج ( ناتسزاز یوشراح باسحرد )
  هدنطسوا رهش و اما رددوجوم ناربح نارکرز نارک راک فانصا عیمح عردمیاطلما
 ۴ داتبسزاز رب یلوق روم ددع درودو یلهق رنک راک رب لاثمهعلق هرجا رازاب یوسراج

 | یهجاوخ بوح و یرلناکرزاباقنعهدنحا ردیننتهر وسو یصح نصحر كرو اک ناو

 ۱ ددعر یمرکی هلج (نارک ادوس ناراجناخ ٌهرظنمرد ) راردباتخورفعاتم [< ]یرلهداز
 1 .تالحس رتفدرد)... یناخ لمکمآرلج امارد لور وا تم هریک یسهلج راو یراحم ور ناکرزاب هلاکو

 ۱  یلوترواتمهرکا با رمسو انمربک راک یناقوف و یناتحتمساو ددع كيبدرود هل( نادناخ تویددع

 ۱ | یرایارس عساو یرلویق اما ردراطئاحینبم هلبا [۳] ے رک ی رارا و دهلج نکلردراوارومعم
 . لقامراپندشخ هدب رافارطا هل كرایناطلسقاوسا ملا رانادناخوت « ...یارسالواردقوح

 | نولو هتیردب هل هرکصندقدنلاج مودق و لبط هرجا رهش بیرق هماشخا ردراویراوق

 ۲ بولوا هدرب و هدنفارطا كناتسزازب راک اکداربزرارولوا نیما بوب بقراناسوترام ونابساب
 | روسج نایب رد ) ردراو لام یسهنیزخرصم كيب هچ ؟ردرازاپ یوسراج ظوفح ندهملق
 . سوق یرسج كب قطصم یزاغ روک ددع نوا هرزوا مدسوک رهن ادلح ( نادابا یانگ

 «  ناتسناج ناشطع هناخلیس شیاتس رد ...  راردنیتم یانعر لپر, رر و ناشن ندحزق
  .بحاص کودررقم راهناخ لیبس هرجا راتالحمیه و ءدن رلشا هشوک یه هدر زوبحوا لج
 ۲ نح ماما بویشاط وص. هداتش و فیص ندمدبسوک رهن هل اقر راثآ نا
 ۲ ندنفیدالوا همشج الصا هرجا رهش اریز راردیا لیس نوجیحور البرک تشد نادیش و
 1 3 تار رح ددعرد ) ردقوح یرلوق هدراوا اما ... ردقو مظع تاریخ یربع ندوص

 . یراوص وق هلج کردراو رلانعر تویب رب ددع قلا زوب كيب چ وا هل ( نادناخ ءام
 | ۱ هدتجاح یاضاه تقو کف هلعاملوا هحتفوص هد رمشو تح ردرا ویساا رلردما لامعتسا

 ِ الخ تب كرلتارخ ا بحاص كرهدیاراتفر هلضیر ا هرجا رازاب یوسراح بول ها ا

 ا ؟(0ردنبساتناهدقاوا (یرلبک هجاوخ)] ۍرلەدازىكەجاوخ :ك ءس[۲] یرلاقستآ :ك [۱]
 زوک, :: 21151 # یک, جهل + س[۳]
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 و هک اقح را رد ۍماج قارب هعماج و نوحیکنا روثل وا توالت رایدح زا ذا ۱

 ك رازاب یوشراج ۲ عماج وو ردمظع تاریخ بج یقوم و یمالع قارب
 اسمو حص یک یماج دیزاب ناطاسو یساشاپ تسر كلوبمالسا هللا قالوا هدناعفلاناع

 زر نعوردراوارب عماح یلوئروا موشروق اشکلدو حرفم ر لکد یلاخ ندهرثک تعاح ۱

 باج غا رو یاب خیز نا یو سنا یلهثاو یعماج یدنفا ۱
 [۱] هدهرانم دما سرب هدنلاصتا كعماج یماح تعاسو عماح کساو یعماج اشا مرمو "

 قارب هنسهرانم ییماح قارب روللواعامسا یمادص ندر هلحیم رب راو یتعاس كاح رب

 هوا كمظعرسجو ردرومعم عمر روتسم هللا تەر هدف عف ص عماج وب رلرکح

 یماج رلیکلموجو یعماج ارقلاراد و ییماج رکب یحاحو یماج هناخ یولوم هدنفرط
 رومشم ییماح نواخ همطافو ییماح ىلج یلعواو ییماح یدنفا دمحاو یعماح اغا دا صو

 ردرومعم یخد یراهمظع فاقوا ؟ردرانوب راهاکدسم لمکمو فلکمو اسز عماوج

 ...الواردیراهعشو یرلهواز :هلحم ددع ... هل [ نانمؤم تالحمیاه دجاسم نایرد ]

 ردنالاطهسردمددع ... هلج ( نالاع نارسفم سیردتلارادماعرد ) ۰.۰ یدحسم یسهلحم

 ملع هدرب چ وا هلج ( ناظفاح ءارقلارادو ملعلاراد رد ) ... اشاپ ناملس هسردم ًادلج

 ثیدحارادهاکرد ) ردقوحتباغ نأرق ظفاح هدنعماح ارقلاراد هل رونولوا توالت د وحن
 قاربب ًادلح رووا تءارق مرک | لوسر ثیدح ملع هدر چ وا هل ( ناتدحم ناربمغم

 کیا یمرکی هلج ( نارسپ هشوک رکج بتکم یانبرد ) ردراو نئدحم ع اشم هدنماج
 ءاقناغ فصورد ] ... ویتکم.... نده ردراو یناوخ دجا نایص ملعتلاراد هدر

 هدنشابرسج ال ردراو اع لا ناشیورد قیرط بابراهیکت هدر نوا هله [ ناشیورد

 [۲] ینونج ندرهدلاءالضف راو یسهناخ یولوم هاکج رفت زب هدنرانک كمهدسوک رهن

 كرت ددع شب یللا رکچ نینادم "هلچ هقافورقف هزک ابو كاب راو یخیش رب مان یدنفا "
 یسوواکک خطمو یرلهر ارقفو یهاک افص عامس نادیم راو یرلارقف نزعامس درجو "

 ) ناج تحارماح کج ( ۰۰۰ کتو ردمور ندلالالج داماس لوذىم یمعلو رومعم

 ]یر لباف موشروف هدنس رق یماج قارب یر ارام رد ماعو صاخ مامح ددع شب هلمهح

 نوجماراتروع یر کردمظعماجهتفج ماه یکساندنا ردماحاشکلد حرفم تیاغ یماحاشا
 یسانویساوهوبا یخد و یماج ....ندنا ردحرفم یمامح اغا[ع]) لباق ندناشهلواان "

 لی ب [4]یرپ.: 3 [۴] یو ؛ ط یو : ك ءس [۲] هدان : س « بن



 یسهمانتحایس یلح الوا

 ریش ی نیز هدازف زود هد وآ ینشا یار تا رام ادعام ردشلوا

  بولک ندنراغاد [ ۱ ] اا مظع رہو رد اتکا هیس رک تر یل راس کر دمظعم:
 یتشا ا ۷ ندرهش برو زدن ا یتسریز ن رله رق هو وا جمدت برع هس

 ا ل د س ن ی وک ا

 اس اه i یا

 ر رایک هللا یک هدر یضودلوا طولخ هزکدقآ هدرب مان ینروب اباب بوق آ هلامش بناج
 | هج ( نادهاز نادیاع یاه عماوج یاصوا ) ریشیرف راتاح تاپ : هڪ کردمظع

 . عماج رونلوا ادا هع تالص یهرانم رک راک یسک ترک رد ارح ۱ و

 1 ك نسج ىب اب اف موشروق نسا رج ینلکم ارج امآ ردر اره اک دعم لاثم نیطالس

 یالا ؟ مظع یاع تربع هاک زاغ ندا ردع دق ز رط یشزو بز اما ردمظع یاس ا

  یلعوشروق ییماح ك رم بیرق ه الصم و ندا 5 هوعدلآ باحتسم دو مدا ك.

 ۳[ ](ناخرود نیر [۲] ترامملا اذهیب) ردوب یخ رات هرزوا یسوبقهلق ردابیز هللاتب
 ]لش ربسلابجاور ثنعماج كب روب ( ام تربعرانم فصورد ) ردشملوا رر
 ۱ 1 ردشمهلروک ید هناخ كابر هرزوا هسدنه هلل وا هد رايد مالسنا می ؟راو ینهرانم"

 ۰ الصا هدنجما كدنصمیاسز ءرانمو ردشم«عا كلرک راک رب لوا یخد فلس داتسا ریو

 ۲ ینونق J] هه رش وراقو كتا رظن ندنسوف ینشا رداش 13 بیس ؟ردقو [o] یل

 ۱ توقراو هدمآ رس ؛رانموت امدق یانب داتسا رددمآ رس هرانم رب شونمون یا روسووک
 ۱ ٤ هس دنه هوک ر هتنرلفارطا یراوید هدنزو 2 كهرانم بودا فرص نتفرعم یوزاب

 ۱ شو یساتروا رووا ج ورع هنسالعا ٌهورذات كنهرانم بودا [ ۷ ] رامدق شاط هلنا

 ۳ صاخ صاصر هلج یخدوب یماج مارب جالا ندنآ ردنانلاعیفر هرانم رب رتسکش
  تاربلابحاص [۸] نا ) یخحرات هرزوا یسوبق ردزومعم عماج رب روتسم هللا نوکلین
 ِ عاش ققوم هدتفو یه ییماح قارب ندا ردنموا مقر ( ماربپ یحاحا نارقالارخف

 ۰ هوزوا ینیرص ماج رب هنملع یالعا ؛ورذ ا كنهرانم هدقدلوا ىلج ناذا بودهزوک
 ۱ 1 هددجاسم و عماوجیه بوروک یعارا ملع لوا رانا ذّوم هلم بوکج هلا رابا ینقآ رپ.

 ٤ ( ةرامعلاهذه ) ] ةرامعلا : ك [۲] ردزسهطقن طقف هلو هدیسهخسن پ . اياپاپ : ك [۱]

 $ فلؤم اب هک كعد . ردکر ک هسلوا شلزاب هنس هدلاح یه هدهاتک [۳] [ (م) ردبسانم اهد قلوا"

 ب [۷] هفرش : ك [1] یلیم : اك [ه] لاتم :ب . ليم : ك [4] (م) ردشعا لوهذ طاطخ ایوب
 . كيسکا هدلاح يه هک عد . . رویمرو هداف رب مات هل هسلوا ورغود هرابع و [۸] رلههدق

 ( م ) ردشملدبا ديق-
 ست ۱۹۵ بس



oTسو موم هوم  

 رهشیگب :

 واسد یر یه کرولوا [۱] یرلهتسارک و راو یرلزق مور وریرب اما رولوا تسود نت

 .نوا هلمحو ردراویراهحغمو یرلنزشلوا قرغتبسم ه رلتاعص م توقایولعلو با بش

 [۲ | زولمهروم و سسقو ناهرو هقدال و قیرطب ربق كم ییا و.یراهبینک ددع ىلا

 ۳ قو یسهدناع هدننامب و ناف تکا مالک هحبت ردراو یرلهاکرتاب و بش و

 بودک مدار [۳) تعاس ۲: هنفزط هلق ندبا. ودهاخ سوچ 2

 مظع رهشکب ردنب ینمی مدق رام راد فاصوا

 هرهشوموزممور نخروم هللاقالوا یسان یسشاب ناکرزاب كلارقاقل رهشو ادتا

 رهشیم هلغالوا راعقترا یخدهدناهعلا تسد ها نام زرو س .راشعا همی ود راراد
 ردصحتف ناخ دم یلحنا یا ناخدا یادتا هدنځ رال ۸٨ هنس ردانعر رهشرب اسم ایمان

 .یزاغ هدنشراب هارو ایپ هدعل بودا الثسا کواس ۱3 بول وا توف ناخ دا دیا

 كران | بونلوا حتف هدن رصع افلا ینا ناخ دم ناطلس نامزرد ردیحتف كب ناخروط _

 .تاموکح مکح هم دا رو ترود یاقمک اق یب احر هدنتلایا يلا مور هرزوا يرررح

 .نواهیژر ندنفرط هناتسا ردقلالنمهخا زویشب یعرش اح ردبا طیض یرهشو بودا
 .قارف ددع زوو یندک هرازابو یرادقوحاغا ندنغا- وایرحیکیو یسج وق یلاعهاکردهلبا

 ,ناسکس هنسالنم تلادع هچورب هتسره ردرلهرق رومعم هراپزویکیا هل یسحاوت ردراو

 رهشو یراکو,نابعا و یفارشالابیقنو یعالسالاخیش .رولوا لصاح مارح لام هسک
 یرادرس یرحیکی و یرادختک هایس [ ع] ردینان بستحم یر یا ددع چ وا هدنجگا
 ,نامز یسهملق ردراو . . . یساغا جارخو یرادجابو یسادختک رهشو یساغا ی

 [ه]یراودورد هکعا مدہم كب ناخروط یزاف شعاہدر نالوا ناتسزاز الاح هدعدق

 .هدنفا رطارهش بود !هظفاحم 0 یرهشعراو یساغا سولترام را نر نکل ردقو

 .یهاکتخح كناقل هدع دقنامز نیم تبع رودناپ حالسر  راردابس یراوقددع ا

 رات را ناو راسو مماج نراشاط هملق عیج هرکصتدقدلوا مدهم یسهعلق بولوا

 رانا كنيرارب هعلق نالوامدهم نکل ردقو شاط الصا هدننش رهشو ارز راشما انب

 عقاوهدرب عفر رب هدنسانروا كرش یرازاب یوشراجو, یاتسز ردہهاظ یراشاط لک

 2 پ [4] تعاس یلآ : ب [۳] زولههروام و : ك« س « پ [۲] یرلهسارکو : ك 1
 یرادزد : ب [4] یثا بسنحمو

 ست ۱۷۲ تس



 ثوخ خ اعربع ر یجھ و ا سال زولا هدنف رط هلق بوک ناسار ع ةوصالا

 دو لئات هنساشامتو هتقوذ بونلوا زوبع نکیا لکد یل الب اما [1] ردغالس اوه
 1 روا هج ەرق هبرقو هردهرق ةيرق هدنج وا كنسارح رهش یی ینشا شوقو نیا

 ۱ .[۲] بوک هدتعاس ... راهرق نادابا رومعم یراطق كب ُهیرقو راقاوق

 یو رط هصق لام رش شلاتسرد

 کب نغلوا رازاز فراعم بابرا یسلاها شما هرق كجوک هدعدق نامز
 اوا یک مظع رہش الاح هلبا قلوا ماسمو فاعم بولوا هدنسهاج [۳] یسهدوا

 او ینالول ه رغ لند وتح هدننماد یسالم زولا نالوا نایاع هدر بناح كر ۹

 تا اق ردنا تاق هرزوا یر یر یو روا تمهریک اباریس ددع زویشب كم چ وا شلوا

 و نیماسم هر قحن ا ردیراسوحینم ةناخ مور ؛رفک زسەچابو غاب قجاردو قیص
 ی ورندا للکش ناملسم زلم هعود ندمور ینعی رداب رخا موق یعوح هک ر

 هع سشتلآ كيو یراناخ یک و رفص ددعر نواو یدحسم رو غار و یرصتخ

 هتفرطكنا هلا قلوا یناقوا ك.ناخرود یزاغو یا یسالنم رهش و راو یراناکد

 : ماجارخو ردراو یرادجابو یستحویسشابوص رہشو یش واج یرحیکی رو یسلوتم
 | یلام كنيراهرفک ايار و ایاعر میم كرش و کردیساغا رشت زر
 ۱ ضش 0آ دق هنراوادصا قلقراصو كلكلموك كنراهقوح یرحیکی كيب قرق كناع
 ۱ فود رز فطظل ع بواوا زار هلخ یسرفکدلرهشو ارز ردمظع جارخ

 ۱ رونک نوتآ و شورغ بوروتک زا بولک راناکرزاب اقنع لدناتسکنرف و ناتسرفاک
 , م ناملسم ر [ع] ردهطلام یک اما ردرلاقنع تباغ یر - و نوجکنا

 اک و راد تیاغ یراقاقوس راردبا باغ بودبا لتق یملسم وا لااف هستیا زواج
 ورک هرهش و ااا نامزف زار درج زو هڪ ۱۳

 ح ا ریشو و ردشمملوا . ك و نیت فو زتزک درافک ارز ردراشع هدا درگ

 وطوا هجنراو هرهش یی ات هدنفرط یحراخ یسهلق لرهمشو ردنبنعرهش رومعم ندرهش

 ءهرفکو ردقوچ یسهوبحم و بوبحم ندنتفاطل كنساوهو با و ردغاب دع كس ید ۽,

 ۴ سم [۳] هدنغاس جوا“ ك« س [۷] رددننانی کردناتس ناج یالیب : ب 1

 3 ودبرپش هطلام ایوک : ك.« ب [4] یرلادوا

 هم



 ىس هعلق هبنوصالا

 هجوروا غیاب حیصف هنب اما راردا تالک نق هدووانرا ناسل یحالطصا و هحهل ایرتک |

 رارایوس ود كشمروک كشلک كشنمراو نکل راردبا ملکت یخد هرزوا یناسللر بولی

 نمز لاسموق اپارس ارز زالواروماح الصا نکیال و هنن ردقوب مردلاق الصا هدرهشوب و
 تیاغ ردشلوا عقاو هدنرانک وص تابح با ارز ردقو یرلهمشح و ردک اب ربمع لاخ

 هچرک رلرشطوص ندزوبلا رهن هللا راقادرابو یتسد مان [۱] هجیلفو یرازق مور هوب
 یساوه و با و ردرومعم تیاغ هلیغالوا یصاخ هدلاو ملسم و فاعم اما ردرهش كجوک

 رد وغم یک اپلاخ سانلایباما ردز | یرلهجاب«غابهجرک و ردیوبحمیرانات وهنانزو رد وخ

 شیاتسرد) ردقوحیرلمدا | راکم رک یحاص هرفصو ناکرزاب اقنعو ردتسود بیرغ تباغیتلخو

 یخد هدو رلر دهتعرازاب نالواء تب روان هدرایدو (تاسارغو هینوصالارونان

 مو بص مور مدآ كس را هرک ج وا ییا نکیا ناوارف تمعن یه هدزوگ مایا

 عاتم ندنراراید یراراجت اقنع كل هعبس ملاقا لصاحماو [۳] ناتلومو [۲] ناتسرولودنس
 رازابو وشراج مدقم یخد هتفهرب بولوا مرک امرک هتقهر لماک بوروتک نرلتیقیذ

 نادم ایوک بولوا یسابرد مدا هنوصالا رهش نوک شپ نوا لماک بولوروق نک اکدو
 عج یسهنزخ رصم هڪ بولوا ارشو عیب ردق لوا بولوا مظع ماحدزا کا تاصرع

 ران وک انوک عاتم هنب رونلوا تخورف بولیزو بولیزوح كوب كيبزوب هرک هع رولوا

 یساشابهلاحر و یساغا یرحیکی كينالس هدلحوب اما رونالغاب لوب كس زو هح بولا

 راس و هلح رلردا هرصاحم نر رازابو هظفاح یره و یراراجم بولک هاب رارکسع
 کد رصتخحو دیفم مان هولوقو هکر حو رداح یخدكم هع و ردز واحتم نیکی یراناک3

 وب ررود لطعم هیوا نامز یریغ بورك مدا هنجا هرک رب هدایب كرنناګد ویو ردراو
 هراناطلس هدلاو هلح یرلتالوصحمو دارا كلراناکدوب ؟ردیاقوا لرل نالعاس هدلاو راناکد:

 .دام رهز نوخرکج نوخرب كشا [4] هرعت بودبا لام لیصح هدهووو بولوا دناع

 ناور هتیراتطو هورک ورک بولوا رامراآ سکھ نوک یحنمرکی هدعب بولوا لصاحا
 [6 هدتعاس۵ بوقلاق ندرهشو هدعإ ...ردرصاق ناسل هدنفصو كنارک تیعح وب ارولوا

 ندناتلومو : ب [۳] ناتسرل : ب [۲] هسجیلق و : ك« س . هېل و : پ[۱] |
 هرعي : س « ب .مرعب هسیک نوا : دا [4] [ (م) ردررح هیید (ناتلم ) هد ( یی غیا ) ]

 هدتعاس کیا : ك [۵] (م) ردیللوا هلک رب یک (هرطق) دوخاب (هرقن ) یسورغود هج 1

 ته 0 اب



 ی سس نه دا

 .هرفک ییصنو رد هلح ۷ هله و ردهدنسهشوک رب ۱] كنساکر رنو اک ردرلغاد یاق

 شاط ربک راک ییهحاب قجم زا یلوروا تمهرک. :ددع YJ "oo] هح و رد املسم نصت و
 ۲ هشوکراچ دمآ رس هدرب شب نوا یک یرهش هحیفرس هدنسیضعب كرانادناخ عساو انب ر 3

 3 هلق نوجیکنا ردقوح یرلاقشع یربعو یرارافک دودناح ارز ردراو یرایاربس یلەلق

 یمادعام بونلوا ادا هم تالص هددرود رد ارمددعنوا هدلم یدب هلحو ردشفلوا ان

 یهرانم نوزومر و یلباق موشروقر ییماح اشاپ مرح هدشوراو نرم ردیرلدجاسم هلحم

 وشراچ یخد و ردرونرپ عماج نیربش رب هدنجا راورس دما رس نوزوم هح هدنمرح و
 اج [۳] یلغوا اغا رفنضغ ندنا یماج هیکت ندنا ردمظع تاربخ ییماحترامع هدنجما
 ردنیلاع هسردم رب هاح و رد رلدحسم هل ددع ید هله ادعام ند راهاکدنعم ود ردح رقم

 ا وشراح کردناربقف لک ام ددعرب هلو رار دیماج هیکت کردناشیورد کت ددعرب هلو
 ردنایص مولعلاراد بتکم ددعر هلجو ردلوذسم یتمعن هادک ویاب بولوا هدنمرح یعماح
 ٣لا ییصن كرلناکد ددع ۰ هل و ردهدن رق ییماح وشراح گرد مظع ناخ ددعر هل و

 كناشاپ مرح کردما كجوکد دعربو ردهدنفرطیرب ییسن ردهدنفرط هنوا كنسهرد زوب

 ردضقو اشاپ مرح هرزوا زو ما رهن هدنرق ماج و رلام بایسا ددع زکس و ردیتاربخ
 ردشلوا عقاو هدنهار هحف رس هرزوایره زولا یسانعر رسج ان كنسعنصم ددعرب ندا

 اولا هس زوبلا ناع ندا نایرج هرجا رهش و ردک ندنرانک رسج و ییوص كماح

 ... هالو كلنوکرب بودک ی نشا ندنا ردنا نایرج ندنساتروا رهش و بولک ندن راغاد
 E فرط یو هحیفرس كرش و اما ردناح با رب رولوا طولخ هزکد قا هدلحم مات

 3 برج ندرللو فلاح یلاق و موروجوا تیاغ رم و هدنفرط یرانامرک د وص روک ذه
 اتفاعمهللا رارکج تیشخو فوخ یلیخ نکرلردا روبع ندرلایقوب رایطوب عیمح یتح ردبا
 0 راروروب هداس هدرلاقو ناکهدورو هدنمآ عی ندلجالوا رولوا هرابهراب هسشود مدا رب

 3 هرجا هرد عساو رب فورعم هلیمان یشاب وص ( مظع ضوح هاکهریسم ) ]٤[ هدلحم وب

 7 قدنردق هدنبرق یرصق هاکجرفت رب هدر, رازنچ رازهزبس تاهاک تاناب هدیداو رازنچ
 ۳ هرجا ضوحوب هلبرابوبح راقاتشم راقشاع هلج راو رامظع ضوح هدرب هج هرجا را
 شالوا زجاحو منام درفرب هتیرلکدنا رلافصو قوذ نوک انوکبوتلولاج بودیاكلرواتش
 تكنقلخ ( رهش یلاها ناسل نایب رد) ردرابعفاش ضوح نوک انوک شلوا یهاش روتسد

 ۱ و یسهلک ( لغوا ۲ رد هم 21۳1 [Co) cot ثكتهساک رب : 3 [۱]

 1 بيرق هلحم وب : ك « س « پ [4]
 ےس ۷ ٩۰ س



 یمهعاق هبن وصالا 1

 یلننلایا هدمور ناسل امارارد هینوضالا بولوا طلغ.ردنا طلغ هترک ر پشو همالبباتسد و
 رهشو نوحیکنا هلوا ایلوا .تروع کلم هینوصایا هحشرالطاب معز كراءرفک ردکعد الو ۱

 ندک ولمهع هدعب راردبا رابتعا هلیسهدایز تیاغ نانالو برصو راغلبو مور س والا ۱

 خزود نایک هی در êfl حتف راکدنو ادخ یزاغ هدنحرا ... هنس بودا لاقتا رک 1

 هاس هعلق ی ناطلس حتقلاوبا هدنخرات . ۰. هنس هدعب یدتا السا وارق

 هدنران . ۰. هنس هدعب یدل | هفرصت ٌهضق راغلب و مور رافک هنب بودا 'حتف ینهعلق ۳

 یتسارءهار نکر ٍک هنحتف یراهعلق نورفو نوتم هدشالو هروم لودزاب ناطلاس تاذلاب أ

 راک اخ رافک یخدرب بودا حتف ةيلوصالا هعلقو و هحییف رسهعلق ندرلعالق نالواهرزوا ۲۱

 حتفلادعب نوجا نسهنا ضرمتو البتسا بوشود هماخ عمط کما هاکرارق رارق خزود

 ا E 1 جر ددع و نالوا مدہم الع دا

 هلاحر" اما ردهدنتلیا یبا مور هرزوا ياغرف ناخ نالس ناطلس تسد زار الح
 ها كوب [۲] نالف کردیصاخ ناطلس هدلاو مدقلازورفمو ملق عوطقم هدنک اخ یعاحنس |

 زویچوا و ردیا طبر و طبض یربش و هلا SE 1 مرز ق ۱
 یحارخ هلم كنساياعر اضف وو ردارق ددذع ... یسهبحا و رداضق فیرش ا ها

 كيالس درابرجکی ردشفلوا دف هسا هقوح یرحیکب ناب وقود 8 یا ۱

 بیو یمالسالا خیش كرهش وو ردا لیصحم ینجارخ یسایاعر رهشو بولک یساغا ر
 یسادختک رهشو یسشابوصرهشو یرادرس یرحیکیویر ادختک هاسولک و فارشالا

 زونعوا نکل زدقو یرتارق هفلقو یراذزد اما ردزاو یا راد یساغآ بساع و |

 بوروتک یراناکهدنورو هدننا یراناسولترام هلج کردراو یرلاعا [۳] ناسولتم ددع أ

 سم لکشهرزواایق لاکشایراص ییشاطر هرزوا یاعهتشپ یل ر اب عفت سم ی او رک ]

 oy هدنجما شلوا مدہماجحماح شا دعرهعلق یهلاوحر اس كنسكجوک رب ِا

 یرلهناخزوب هح كنهداب و (هینوص الا رش شیاتسرد)ردهدینش ایرهش ترا ادعامر درا ویراهاخ 3

 قابا یرافرط یربع ردمیظع یارحر تعاسیکیا فرط هلیقو ردشمشباب هراریاب عفم

 9 7 . هرلسولیرام :ك [۳] [ردقبجا یری فر هدنسهخسنل] نزکس :ب [۲] هبهینوصالا :2 [۱] 1
 سولت : ط . "راسا ضش



 یس همانتحایس یبلج ایلوا
 تیم س

amnanan 

 قاتجموق ناسل نایرد ) ردراو یرلهصوصخ ٌهحهل هقشب كموقوب کردناکورو تیالو
 . ناخروا نا ناماس ی رلهدد ادا كراشالقشارطان موقو ( مورن نا مورموق ناکورو

 ۱ مروا راغلب بودا نطو هدرایدو [۱] بورشپ ندنسهایق ناکروت ندیلوطانا یزاغ
 ر رلردبا ماکت هلا هصوصحم هحیهل ناسل ر هقتشاب كرهديا طالتخاو تقلا هلن راءهرفک

 ۱" را یوم هجا یظع رهن نکر دیک ههلق تمس هنب بوقلاق نداضقو ... الوا
 1 ۱ تود تعاس ۽ ندا ردفوصوم هدالاب رمو كدک

  هجیف رس مدق ماف لزبم

 Eis ... هدنشرا ... هنس یشیاتس یخد كنو مدمام رلرد ید هو راو

 ا اچ روا نام هدشسهناخ اغا یمهنن هحیک رم هدو ردروط م "الضفم
 تک قرقنکر دک ههلق بناح هدتعاس ... بوقلاق املا لع بوشوروک هلن ران اکهتفل |
 < رترم تیک لا تمالس ادخ دخ هلا او نر كی . زو ه هر یر یدق ملت

 هدنر یهاربز هیمارسبم كم ندت لوا یخدر نوچ یادخ [۲] یدک ندناج زقرق
 دنا مدا كکزا رلردبا كاله یمدا یرلهرفک مان [۳] قودباهو راقوق یسوقوق یناق مدآ

 " یلهرطاخ و فوخ یرالو یرافو و ینشا ارز رروغود بورقبح ناح [4] بوک و ناق

 ۲ ماش تا ارز رد وفدمرادهش كم هګ هدرلهرد یه ردرلر وص هلمج ینامروا ( ییاصو

 ۴ ۳بوع نلاس بودبا ظفح یز هللا ظیفح ادخدج ردجاتع کمک رررر مدا هدای

 ۴ رع و ملسم راو یراناکد چاق ر و یناخ رب ( كلتفج هیرق لزنم ) را

 ۳ یخد یدلاوواو یرلارق رومعم هدرار قلربابو كازود هدتعاس ۳ هنب ندنا ردیوک
 تر e بوق دا

 ۱ هوصالا یامت ربع هلو سس هامور تال فاصوا

 لارقاقی یاقلد یاقلدا و [1] رولقسامدل و [6] هامور یساب كرار جوا هعلقوت

 یرهش و بالا کلم ما هیوصایا یزق رکی ونابرت كالا رق [۷ ] هامور هدعب ردلاض

 اکر ار دهیلوص اب ! طاغ نده وصايا نوحیکیدنا رامع هدایز نزاع كلارق هساموریماباب

 .بوکرد : دا ءس [ ؛] دودی اه :طءدك [۳۱ یدک ناحرقرق ف [۲] بوروس : 2

 : هتنامور : ك « س [۷] رولتشام : ك « ب [7] هبنامور : دل ب[
 3 ۱۸ تم



 یمهبرق یینروا

 رومعم هدنک اخ هبرفهرق رانو [۳] هجشزوا ُهبرقو [۲] تاعیمود ٌهیرقو [۱] رکشبهیرقو

 سودسوواهدنسهسک | كراارقو بودبا روبع یرلارقو ردیرلیوک فاقواو رامتوتماعز |
 هوک عج ( صرع رج یادخ عنص ندعمرد ) نکر ک ندنرلارق مور هدنجما یسالپ

 رل نما ضا ندالاب هوکو یرلهرفک هلرلارق روک ذم بولوا .ماخ ر یرادللب
 یمغلب اما شود هوتسی هک تب و روک هدو تالو ب ا

 ردرلجارک هل قول رفت تک هو ردیندعم ص ص ربظنین لاثم یاقهر 3

 رسدرد مظع بوشآ ناو یک الا تح بزدک وراقو شو ی

 نکشلوا هرزوا راح تدش ضرایور عم بولوا یران وک هطرومو لزق یک بوکخا

 لنص هباخ سس و زع راقایاو زع رللا بوکح اتش تدشو نارو و ید طع

 ینشاشاب هبرغ بناح هدتعاس ۳ هدعب ودنا صالخ هلج وک بولوا قرغ هدناروب ا

 مر كيب زو یرلر شعروا راق یرللو یل رادو راهردو رااق هرطاخمو فوخم بوئیاا

 کاو هدنعاس هغ بوع [ ع] یئاوا نا هبرفو بودا روع ها انعو

 هدنجا قاجوب

۳۳ © ۳ ۰ 

 لادوا 4 رو لزم

 [ ٩ |هدتعاس ۳ بوک یویینروا هبرق رحسلا ىلع ندا قدرا روق لاح بوشودهدن و

 ناطلس ابا یدکت لو

aمدقنام یغودلوا هاقناخ هاکرد ولوا هدنک اخ یساضق قاحو یرک ۱ رونرب  

 رب رحم 2 یاص وا هددلح . ۰. هد زمکیدلک نوحیلصح ام هر>ذد هدنشرات ۰

 ناسا یارقف نالوا ناقداص ناقشاع هلح بولوا نامهم هکر یدمش اما ردا ۱

 یأباوب هنسهحفص یراوید یراونارب ربق كموقع زنع بودا یراتبضم ناج هاب رانا

 ( تب ) مدتبا ر رج ۱

 یور ناطلس كبیم ردوبهک یاقمو ترایز كدتا بوک

 بولوا لخاد هنرازاب هنشراهج ءاضق بودک تعاس ۳ ههلق بناح بوقلاق ندنآ

 هم زوا : 2 ۰ س.« ب [۳] تاعیمور : ظل 8 س بٹ E را بس 4 ۹ ۱

 هدتعاس کیا : 2 « پ [1] هدتعاس ه : 2 [6] یمانوا نا : ب , یتسابوا نیا : ا

NY — 
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 یسهمنتخایس یلج ایلوا ِِ
 — مت سس م ی م صحت م م س سس

 ا مج ہم

 هنسهبنم قالوا ناشیرپ یلقع بودیا نهد ر تشکنا رامدآ نروک کردلاثم ین ہاکزام
 زارودلا ضارما ىلا ردراو رامظع راحشا ادخ علص بیرغ و بب هبتم وب ات رراو

 تربع کر دجاتح کمروک ینامم ربع رېشو نالوا رام ور ناحاس هک اقح هلوا [۱] دنام

 هاکهیسم (ناطلس ابابنسح) ترایز الوا ( نیملسمروق هاکترایز فصو رد ) ردراو رلرتا

 ی رارادخاش لاهنره راقاحوقمدا شنوا ؟ردراومظع رانجولوارب هدنناب کردنوفدم هدر

 رلقالباح و راحکل ودو لحقلابو كلی كم زوم هرکه هرزوایرللاهن بولواناشکد ق هک الفا
 وهم تحرد ریسلا جاور راشم اب رلهنابشا ناروبط نالاشوخ نوک اک یاو

 هلادعع)ترایزو (ابابیلابرود)ترایزو (ناطلس هت | لاک)ترایزو ناهد ها وف

 -یما) لوا ناخ ملس ناطاس [۲] یارعش ترایزو (ناطاس دیس) ترایزو (ناطلس

 ۳ رسد ولو يرانا طقن؛مانب نه راب ما لو کین هدابزوط وچ ؛لعلاس

 ۱ كنمل بودبا صلخت (یها) نکیا ( نسحیلکب ) ینیرش مسا بولو: اعووشن و شرورپ
 را + نکیا یضاف مدد یپشو :بوک ها ماودا یسهامنازک ییزو ر نداری

 ۱۳ ها را و ی ده یخ داو » نودا لااا وو اال ا
  یدلربظنال تاغلأت باسح ردمولعم ندنرانم كنسیرونم رق بولوا نوفدم لاحهدوسآ

 باطتسم بوغم باتک رب زنا لوبق هریظن ی [4]( یهآ لد نسح ) اما [۳] ردراو
 9 ا لا ریظنل ام دع هر ون ات ییعی رارا وط دذا لا هله هدنسام نیلک راک یاملع

 ۱ دو دبحاص بولوا بوع ن او د بحاص وا رعشل اطلس یبودنک و رد ىلج

 دابو ظعاو خیشلاو (یماما عماج ولوا) ترایزو هيلعهللاةحر ردارعش كلم ر ندمور
 ۰ اباباحا هله بودیا اشاع و ریس ید یرش و نما مملعهللاهحر [ 6 ](یدنفامرح)

 | []محوذولهیرق نكر دک هیوراقوب شاب هرغ بناج بوقلق هلیازعراقفر هلمج پوشلعادو
 رعاشكنرب [۲] [(م) ردورغود هدیمهلک (دنام ) هاهجو ییدک هدیرافو ] دوم :ل <
 وح [۳] (م) ردیللوا ( یعاش ) یسورغود نوچگنوا ردهلضف یسهلک ( ارعش ) نوچا
 ۲ یا كلو هرک دن بحاص طقف رداصف هقدلوا هدنسهرک ذن ( ینیطل )لاح هجرت كن ( یهآ )

 فلوم هکنکم روید « ردراو یرلربظنال تاغیلأت باسع » هسیا فلم «رویدیا دیق ینرثا یکیا
 ن زاب هبند ( لد نسح.) هدنلاح یفاضا بیکرت هليو رم هدرلهخسن [4] (م) ردشلوا فقاو

  قشعو سح ) و ( هناورو عمش ) و ( لبلبو ل اک ) یسورغود هروک هزجاع دبع هدهسیا -
 ع وبطم ردیللوا ( لد و نسح ) هدنلاح ییطع ب بیکرت هلهحو ینیدلوا هدنرلد؛ درب اتک لا و
 ۱ «مرخ ( هلا عال یسورغود [0] (م) ردشمشود ( لد نسح ) هدهد ( نونظلافشک )
 هچوزوک : ب . هچوزول : ك « س ]٨[ (م) ردیلوا

 تم ۷ ك



 یسهعلق هب رف هرق کک

 ردمج نابابخ هک ایوک [۱1] (قیالغاجهاکجرفت) رومعمادلجاما ردراویراتاذ مهاجر

 یرصقیدنفا رکب هاکناربسندن | ۰ یعا مع یراکیب نوک رکشپندن | یراکیب هناهاکهریسمند/ اک
iعسا ور هکز ام ء هاکتداع [۳ |هاکحصندب ۱ هاکست ر شعندب | یغانق [۲ |یسوقوص حاکم جت  

 هلالورازنحرب رول امدا كي یللا ردقو یلمهدمح و برعو مور سر و7
 هرزوا هسدنه ملع یا كمازفر یوفراح ییاثم مج عابراحو راو د یفارطا هدداو راذ

 ج وا رلاهنم رحشر ره بوکید یرلاهنم تخرد كم هع فلس تاریابحاص هلبایرچ

 ندلص ندنراب و كرر كنیرراد خاش لاهن كرلالاب تخرد یه ررود شمکچ رس 9 ا
 هفطق یواهر نر شا ایوک ضرا دا بویمشود یسهاس كباتلاع باتفآ 9

 زبس شلوا ناشک دق ادخ علص نالوا هدو ردداو رب نوع تربع نوملقو س ي

 لشي یک برز یر یه رولوا رطعم یرلغامد كمدا ندن راهبیط هحار ككرلورس نو

 ندنر یرب کررود [۵] بوروشوق لا هنغوللوق كلاع قالخ هرزوا غایا یک ن اوج یلتمل
 نااشوخ ناعم كيب روا ا هرکه هرزوا رامظعتخرد یربعو هدرلو رس دما رس ۱

 یاوصا یراناتساد زاغ كارازاس اون ناغص یرغو هكزاس همغن یارک لب نارازه راز

 هاکدصم ر هلو هدتحایس لس رب یللا شکدع. ون لصاحما ررو تابح ازفا ح ور *
 یهاک زام کهدنجا رهش مان [«] هسجزوا هدنک اخ یغاحنس مرش دا بدور کو اص

 ردمظع ةسردمر هداشک ریسلابجاو یسالصم هرف هرقو اما ردامتربع یخد لوا مد 9 ۱

 هرجا نابایخ وب رصملادعب یرامولع نابلاط و ناخشاشم و احلص و املع میم ككرهش ار
 هس و هسغ مولع یربع و هعرش سا رک نوک هک ها

 ناحروم نتنصم یارعش ¿ نکسمو الف جواب املع 2 بودا یرلتحګ ناح بوروک

 2 بودبا اقستسا ءاعد بولوا عج هدهاکردوب مدا كيبزوب هع هدک دا اضتقا ردي

 ینمرخ اعد هوعدلاباحتسم رب بولوا عقاو هدلوق زربح ی یرلاعد هتلا 3 ر

 : ۵ ا47 هات : ب ۴1 ی.وبق وص : :. دل 6 شب ۲۷1 قیالغاج : ۵ سبب 4

 و زاع وقوا یره اس 1 ه نا مدناب و كرب : تب. هنیەز فدص ندنراب و ر

 هدنسهخسن ك كلوب هجنلک هب هلک یک هرکو ص ؛ ردورغود یرلهلک ( ندنراب و كرب ) هج رد

 هلوا هلکوب کلب ردقو بسا كفدص هدارو کټ وح ردنیاک ا یسلوا ( فدص ) یک شا

 اهد هسلنید ( هنیمز ندنرابو كرب ) قرهت ۲ نونو سوب یهلکوب هيفام عم ردیللوا ( نح )۰ لوا

 .هسچ روا: ك . هس روا : ب [1] ( بوروشواق ) بورشواق .: ب [۵] [ (م) رولول داس |

 ردزسهطقن نەخ 3 ۱

۱ 



 یمهمانتحابس یلح ایل وا

 1 یلواهعنصمو قیقرو ضاس الوا ( هرف هرق تاعیانص تاحودمح دمرد )ل ماللسلاو ردررقم

 [1] یرابشراح ریرح نوک انوکو یرلکلموک ماجو یرلکجهلبس ماجو یراهمرقم
 یادهندنوم هنارزو هلو [۳] ههیه نامع لا تاذلابو هراید هل زالواهدرایدرب ؟رولوا

 ... رولوا یرلز ضاس كلکلموک فیظنو فیطل ندنز نوزفا برطو هطمالقو ردک

 راک هقو مو هقو رب هدنرامرا غاب عم ( یروبشم كننابورشم و تالوک اف و. )
 هدنحما یسهادیه ؟رولوا ینامر ٌههک افو رادهناد بیاحعر بولوا [۳]یراب ضیفهوک ر
 ۱ او شوخو راد تنافو رولوا قاچا روف ناخب هاد کدر

 | یرانرادنا بلاغ هتسرا كنبرهش نابرهش هدنت الو محعر_ هلح ص یکیا هدابآ تشه دادغب

 * یو مدنک. هنوک یدو هعو مر هدنسارح یفرط قرشمو یلاش كرشوو رولوا

  "یدحرس هقوح هج ( نایاتف نارد یاق تفایقرد ) . ۰۰ رولوا رانالوصح ناولا ید
 (  ناتیو نانز ُهفلاط سالرد ) رارزک بویک رشقاج یلاجموقو قاباق هنسراشابو شوطنوقو
 ۱ بوک هننراسشاب یرلاطارب ندهقوج هیاص یزمرق یک یسهقا یکدب یرانیئاوخ هل
 بوک راهقوح ناولا یرغو هاص هتسرانک | یخد ب س رو باقت دنللودضاسب هتیرلرزوا

 ا دزورسرهت ا ند ھر ناول نارک امن.نکشرد 3 لر دیا تک رج هنابضام:تیاع

 ردلکدرداق هککو د ینسەلوک مدا ر اما راو یرابرع ]٤[ کرس هايس یراهلوک ایزنک ١
 ودواو کی بع: ییز فمن بیسح هدننیام كران | هستا تحاق ر كبرع ناھ

 3 كريد یلح ود یدتبا تحاق هلوش مبلح 2 بردا

 بوق نیک وا ارگ هتل یبرعیلج ثلتتس بوردنوک شوواحرب یخد ك. سرالوق

 كيد مدتا صالخ بودا اجر یکدوروا جابرق كس هرول هنمرج دوخاب زویتلآ و

 [ه]زر رولا برعر اکس هسرولوا زندرلیج روا یجابرقكيب «ییلجهتبلا بوم كاجر
 هقلح برع کنز ءاسا نایرد ) ردراو یب برع ینز ردا طبرو طض هس صوب ات

 ربنع . هقئامرق . وجاد . ور وق . وفا . ود قاموط . هللاداج [1] . هللاراح ( ناشوکب ۰

 برع هنوک و [۸] القثد ٭ ربش ۰ [۷] اللدای . ولتموش . توقاي . اللدش . ىلج . ناجی
 قلبا یمرکی هلم (م اص بارا ءاکمارا تاحرفم هاک هریسم فصو رد ) ردراو یرامسا
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hE E REE ESیقه دا  

 ا ) یسورغود [۳1 هیهات : ي. هنهاشداپ : دل [۲]: یراهشراج .: ب [۱]
 (م) ردمزال یسهلک ( رار د ) هدارو [ ه] كرش ا بلرتش : 147# (م) ردنکم قلو)

 القنود : كل [۸] الدا : دا ءب س vI[(e)] قحلوا ( هللارخ ) هکلب ] هللارباح : ب [71

 یی ی ی اه سد تست سی اسب نا یقه تا 4



 یمهعلق هیرف هرق

 رسجو ردرلوص تایح با رک ندنتلا كبنانس رج یامتربعیح روللوا مسقو عیزو "

 رجا مجرد قد با
 ۹۹6 هنس [۱] مکح دنلب شاوا ابیز رسج هک اقح

 وک در هاتف رز داق ر بودا فرص نرودقم راو فلس یانب یامن ربع لپو

 كسره اما رونو رک كوجرک ورو ناغن ۲۷3 ندر ک كاارک اما ی و
 جالوق قرف ی ردراو هدیماشم هرسحلواو هلوا ردق یسور وک راطسوم هدنتالو 1

 یساوه وبآ دارمشو و 0 ۳۳ نیل ابخا و رز و ناشن ندح زو سوف 2 الا 1

 ساب تدم رج یے اب O ایات واک ادب ہلا یوتن e5 او

 کا ت تا

 حجت مس کی وا توجه محمد نی مهراد ہا ۷ ۹

 راتفر هللا قالق رومس یراربلد موروا تح ردفیطل تیاغ یسهومحمو بوبحم ندتتفاطا |
 .یاعد یخد رانا راردبا اعد وند «هلارمسم مالسا همالغو یهلا» ناقاشع نووک هدي راکدنا

 ءكنب رهش انندوو کردهعدق یاشاع رب یخد هرجا رهشوب 9 باوصرب مدق تداع

 هر هدقدلوا یرلنوک هطرومو لزق ینمی یرلماند دبع الراهرفک هدرهشو مکناخ 1
 نام رفک» هل نوک لوا لس اولو یخ ردرکک هوم زر هلا

 بومقح هرمشط نادب زل هبا سوحنم نکیا ناف خاش وقف توند ا هدیرل وا 17

 یک ربک ! دسیع بوناشوق بوتک یرانوک هطروموب لزق لوا مالتسا لها هل "
 ماشا نوک لوا تولوا: یری هرج تاا.:نادهاع نایزان نحو

 .یالا یالا كرکچ یدحم كنابلك .دیرف وبد هللا لاو قاراتآ راکتفوتو نوط هینواو
 یک. ۱ رارازا یرارتخد هرفاکو یره غومو یرارفاک شمقح ندنرلوا لوءزک .بولوا

 الاشای ونک ناديا خ هدنچ وا كنك ذ لاحترد هسرلرولوب رفاکرب هد رشط دا دهماشحا

 .یناملسمیی هللا یالایرانایعا رش عیمح بوردنم هلا یلرهاوج نیزمو بودیا فربشم
 .بیرغ راردا ناملس بولو هلو هرفک چاقر هتسیه هتبلا رلردبا مظعت ورک 1

 .یاملسم لوا تور و ی لا راک و راغص و ناعا راک یه هنت رش مالسا ند وداشام

 الا ردلکد صوصخ هراراید یریغ اشاعت هنوکو ب راردبا یحاص كلرد بودما یتعو یاب "

 .زرەدبا ههاک ززهعا هنس یه یقلخ هرفهرق نکل ردص وصخ هه رف هرقو هلااسدوو "

 یداهعا هلو هداراصندیع ماد هو هدندیع زوره هدتیلا یسلاها انیدوو اما رایدید

 ردبسانم اهد یسلزای ( ندارسک ) [۲] (م) رورتسوک ۹۹6 ردورغود عارصص ۱]
 یوه یاعد : س . یوه یاعد : 2 [۳]

 یا زا



 لجو ردنبتالو راخابو فرص مور ٌهرفک ددع ۱۵ هلجو ردرلنو قورعم ۰... یسهلحم

 . عماج بارحم ددع ۱5 هلج و رد رایدوم: [۱] نارنج ایرثک | اما ردرابدوهم تعاج ۲
 | یلج یسوم عماجو یماج لوا یزاغ ناخدام هدنجما وشراچ ًادلج ردفاس نطالس
 " ردراعماوج اوا رام ندرلاسدنک رلنو ییماج [۲] یاب یهاکدصم ناخ مردلبنا

 توب كنعماج كب نانس یلجو یماج یلح ریماو ییماح یدنفا دوم و ییماح یقتقمو

 ردو یحراب هرزوا

 9 1 تاوقلامن و مههلل 1 ع اب انل [۳] هلالا ضافا

  یساهنمرانج ادخ عنصر هدنمرحو راو ق یلموشروق دما رسو كاز او

 | .قدنخكنسهملق یوکناتسا هدنجما زكد قا ایوک رلقاجوق بوربو هلا لا مدا شپ کراو

 ِ ۳ ددع۹ هلحو ... ردمظع تخرد رب یل ؟ یرانح ی هول هدنرانک
 جا نایلص بتکم ددع ٩۰ هلو ۰... اد ردنالاع ةسردم هدع ۳:هلجو ۰... الوا
 هتفحددع هلحو ۰ ی دحوت هاقاخددع ۵ هلم وه... الوا رداوخ

 كد رضخو ردحرفم یا هاخهطو دنیا یحزوط مام هتفح رداح تحار ماہ

 ۷ ماح ایزو عنصم تیاغ اما ردک و جوک یماج ریکنشاحو ردفطل یسانیو یماوه یا
 . .یماعطالاراد یارقف لک ام ددع۷ هلحو ردراویراماح یار ددع۷۰ هلجو ردانشور

 . یراتمعن انمناد ینرامع كی دمو یترامع كي نانسو یترام كم ریکنشاچ ال ردراو

 | رپ لوق سد و یهق یتلا ینقو كب نانس یلجو راو یناکد ددع ۰۰۰ هلجو ردلوذبم

 ۱ کو رنص ددع ۱۵ هلجو روللوا تخورف یرلکجهلیس ما هدنجا واو یناتسزازب
 ۱ روش ددع ۳۰۰ هلو ۰ نواخ ٤ الوا رولو عاتم 4 کراو یرانا راحت ناخ فلک«

 اک اسا ربا نایرج ؛یراوص یفشآ ندنریرب ردراو یرانامرک د وص نوک اکا هرجا
 3 یسونج و ین كرمشو (سودسووا غالب شیاتس) ردقو هدراید ر یرالثم کردرلام

 . افص ی یل ا١ بوقیح هال وپ هلبرلتاباود رامدا كيب هج کرددنلبرس هوک رب هدنفرط

 3 هع و یتاباب ناهاک دما رس هوک رب رووا ج ورع هدتعاس چ وا لماک ندرهش راردبا

 2 هدیوک مان [1]ینوک رکس هدالیو یراوص هلج كرهشقح ردالس یلتایح ب با كيب
 را هج e ا ندا ردر هاکجر ۳ هاکە رسم مظعر راقح نداق

 3 و [۵] ردبضانم یسلوا ( اخرات ) [4] هللا [۳] یجنازق :ط [۲] ییارق : 1
 و کسب سرد یک کف ط [1] (م) رورتسوک ۰

 بسا ۱۸۲ س



 یمهعلق هب رفهرق ۱

 بآ اما ردهبصق رومعم یلهحاب و غاب و ییناتسلکو ییرازاب یوسراحو یلەناخ كب هدنماد |
 یناقوا سونروا یزاف ردیسهبصق رفاک فیطل بیا یتهوبحو یون یساسو یساوهو |

 ونامیلد برق ندنآ ردرهرفک موز اقع تباف یمایار و باقر ود لاو یک اح هایغالوا ا

 رلارق رومعمو اطاوارق ةيرقو روهوق روط ٌهیرقو ]١[ هج روغي هيرقو نابارره ةیرقو

 بوک هدتعاس ۸ هیهبق بناج ر

 هب رفهرق هعلق ینعل [۲] هنرق ابا یداو فاصوا

 ردیسانب یزق هلارقرب مان [4] هرفانا یزق لارق [۳] هحقرش یروکت مور یسیا |
 رادرس هرزوا هعلقو سوبهروا یزاغ هدنرنصع ینانداع ناطاس هدنخرات ۷۷۵ هنس هدع |

 هرقو لسع هرقو هجاهرقو [+] هجوق هرقو هجهرق [ه] هنیرلنا نک رلک بولوا مظعم ر
 یزاغمان هرفهرق ناه هدنرلکدلک هتتلا هملقوب بودا رکسع ٌهعیلط یرانایزاف مات [۷] هرق "

 لوا هنمسسا كنهملقوب هدکد نا حتف بودبا جورع هليعباوت هل ههملق هللا رادنک دها

 رام بوروهیجوق هرفهرق نتموکخ حتفلادعبو رلربد هرفهرق بولوا اسم هلیمسا كنیزاغ 1
 رداضق فیرش ها زویحوا مدنک اخ یغاحنس كينالس هدا نیا مور الح و
 لوسر یفارشالا بشو ردب دنفا رکب یمالسالا خیشو ردرلارق رومعم ددع ...یسهحات و أ

 یساغا ستح و یرادرس یرحیکیویر ادختک هاسو ردقوح تاغ یاحلصواملعو رددنفا ّ

 حتقلادعب رد...یک احقلطمو یسشابوص رہشو ینیماجارخو یرادجابو یسادختکر هشو أ

 یسهعلقردقوج یراک نابعانکل ردقوب یراتارفن هعلقو رادزد ندنرلکدتا مدهنم نسهعلق "
 کیا ان یدادش :لحایرلکدنا ریست یبلوق ویش الع نما: نوا 6

 لفسا كردو اع هاح یفرط ییا كنهعلق وو [۹] ردرلمظع یالاب [۸] هلق یدق هرانم "

 هدنجا زوا عیسو یلهدو یلهرد رب ید رهش ردرلرب یهدو یلهردو ردموروحوا لاثم ۱
 یناقوفویناتح شلوایراح تابح »1 هدههاخ یه و یلهحابو غابو رترك | 5۰ ۰ ۰ هل

 ارس اغاینطصمو ینارس یدنفا رکب ادل ردرلاسز نادناخ نیزمو رومعم یلانب رکو اک "
 . الوا ردسهلم ناملسم ددع ۱۰ هلو ردرلتوم رومشم و ۱

 یی ردهلوتهدینهخسن ا[ ھەش كس ءب [۲] ەچ روم ب هز

 (م) ردزسهطقن قرح یحنشب مه «یجن درود مه هسیا هدنسهخسن س .ردقو یسهطقن كفرح یر 1

 ردمیظع ك [۹] هلق :ب [۸] .هبرف هرق : هل س [۷] هحوف هرق : :
 دن



 ۱ یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 رناوت e NF ا اک ناوج جواب ا 7 درک یا رزق

 هرات سک یه بولوا ارک تیعج نورو بش هدرازهزبس یازفو رارنلابص بوکح

 ۱ ءداووب ارز راردپا قازابهدسل رلاتف ناقاتشم ناقانع فرط فرط بودبا یراتبح ناج
  پولوا هدنحما رهش یخد و ( یرصق سابا م نی ردهدنحما كرهش از و حرف

 دابا مرا ؛روصقمرپ اع ناهج بولوا ہدنتلا قایا رادراو یارحو هرف هرق یارح هلح

 7 هرجا رامظع تخرد ید و ( یثاب همشح یی هاکحرفت ) و ردا تربع هاک اشا

 بولوا هدب ارح یار ابحاص ) ا ىلع ) و ردمرا ناتسلک یلوص تابج بآ

 1 ۳ ( كشوك یقاحتلاص )و رولوا یراتبح ناج بودا مظع تفایض هدهمج زور
 ازکا هدنو ( یشوک قاناتسو ) و راو یراقاحللاص هدرارانح یلرادهاس ددعزو هح

 E هاکناربس ) و راردا ترشعو شع بود رلهروه بولوا مم یرهرفک مور
 ۲ ندراهاکهربسم نانلوا مقر وو ردماش هاکجرف ما غاب یخدوب ( یسهمشچ یدنفا
 و ندناحودعو ]٩[ ردرلتو نالوا یروظنم كرقح اما ردراو راهاکما م هڪ ادعام
 E باتع بودا نز یناهج یرلتخزد بانع كنسراهحنابو غ ابو یرلوص تانح با كرهش

 4 اسدوورهش هاکترایز ) *... ردحودم کروکیقالغوا یاو ردرومشم یسهویم راد
 ووتو نوت ترایزو هرس سدق (یدنفاسوا) ندنیلکراک الوا
 | هلعهللاةمح رار د باب شو اب نوجیکیدلک یبصن هسفن تمعن هنعایا ندتالونایعا بویمقح

 ۱ :هدهاز نواخر ماص زودنوک و معاق هجیک هدنسهبترم هب ه ودع عیار (ا | نداق) ترایز و
 . هلح بودا اشاع و ربس ید یرهشو ۰. شعا هدر لها
 ا تماس روا یا شوق هدیعاس ییا هیلقبا ندنا ا هللا بابحا
 ااندوو بولوا 2 كوهرقو هیرق ۳ عالی سودنسووآ

  ینودسووا رم : ندا ردیساضق ه رف هرفو رد اک هغ اسوق هبرق فن ردیساضف

 | ا هوادراو ۴ : بولوا* ا E اسدوو بولک ندنرلعاد سودسووا ریغص رم و هد
 ۳ بودیک تعاس رب ندنا رولوا طواخم

 ۱ سودسووا ٌهبصق فصورد
 ۳ ینااب سودسووآ ردتبای هدنسهیحان یساضق هبرفهرق هدنک اخ یتاجنس كينالس

 | کسب رنو نرس هی لب نارا .بولوا وب نالوا یروظتب ا اب 811.۱ :
 1 ۱ ۱ . ردراهاکرینم نالوا روک ذم

4 ۳ 

 - ۲۸۰ بس



 یاری و

RAدوری یا تورم ساواک یو یا  

E 

 e لەابوراغابو a یخ دەدرلرب ی ینشا رلوض فو زا

 هر و یفاظل و دن اوه زنا هوا ماشم تح ماش هدیاتسل مع زکم یثم كز والدرشو " 1

 رازقموروردق وج وج تياغ یره ومحو یوو هلوا یرهش یسلکرا نامرق هد رق یرهش

 یقشهتراک نابعا یعب یخ ردباجملا نمو ؟رولوایرارکیب یر كنبراتروعمان [۱]هتسارکو
 یساتمهورولوایرلبوناب و یرامدا تسود بیر تیاغرارل | هلب!حاکن نرل ونابءرفک بودا |
 رثخد شلاقهرک اب نوجا یع هغ رالطاب مغز یخدهدرانو ر دراو یره و

 نابهر هچپ غومور یربو ردراهاتفآ هچن هوکر رب یر. ایوک گاو یرازتخا هزیکاپ ر
 یلزوس نیریشو ییزوک ییازظو یلاهدلاجو نسح هنوک رب یرب یه راو یرامالغ "

 یرلداوح هداز ع وم رظنم ثالم و کس یر هن وکر ردراو یرلهد سراب تب تس رب تب

 ( تم ) یدا روطخ [۲] تایاو هرطاخ نكر دا كلتسر تو هدنرلرود

 شلوابحاو و دحس هول هللا هللا رد ده وت شلوابغار زور بش [r] مرانک مسرو ت

 یک یبهحهل یناسل مور ایک ۱ یراتاحالطصا صوصخ ٌهحهل كنسداب لها یخد و

 ینظفل ( كشع كمما كعمرو كمك .كشراو ) هدنساننا زوسیه الثم راردبا تا

 قوذلها یتلخ عح اما رلردبا لامعتسا قوح نرلزوسكش مالک لصاح رلردبا راکت ق

 یسینوکی رلردبا قوشو قوذ هدراهاکهربسم رر نوکره ردرالئام هناررسو ریس بولوا

 تیاسح رز هدرب ما یساووا وروک هدنحا رهش الوا ردراو یراهاکحرف هدر قرق 1

 رلاهنم تخرد نوک انوک ددعزو هع کردهاکهربسم یداو راذع هلالو رازن بيارضو |
 جاغاهرقو نوکنرسدیو قاوقو رانج رادهاس شلوا ناشک دق هاسجوا شلوا نیز هلبا أ
 ]٤[ یاهود بويمن ا رثأت شنوکالصا هنیمز ندنراهءاجلظ كنمراجاغا الخ واو كسمو ۱

 نمیشنو هروصقم هدنراهرانک كنمرلناور با اجاج بولوا نوکز بس نمز یک هفطق ا
 بودما ایرج یراتایجبآ سلوا هتساربپ لب راځ رج باکو خبطمو هتسارآ هلبا راهفص ر

 عو یسورغود ا كن ) لوض 1 تب و هکنوح 0 د كرلنو ]ا

 : ردهلوش هاهجو ینیدلوا "

 شلوا بحاو هدحس هت هللاهللا ردندهنوب شلوا بغار زورو بش هزاع مسرو تب

 [ (م) ردیش رب شوخ یک هجملی یزوس ( شلوا بجاو هدجس هتب ) یهدعارص یجنکیا
 ' [ (م) ردهدکمع هد ( یواهر ) هرک قوج ] یواهد :ك 41

 تب ۱0۷/۷ بنت



۳4 

 ی همانتحایس یلح ال وا

 ۱ هدنرانک لر هش ینشآ ندا ردک هیناخهطینشا ندنابولوا عقد عیزو ه هرانا ورداش و

 ا رددت یا راوص یدق یسهزانمهینالس چ واینشا ندرلاق نشمکحرس هنامتا جوا

 E ا هل رلدب راح نوع و < ردامنتربع یاشام وری ۳9 یاد یيدتسا بانر

 ...یسوقو رولوا طولخ هرادرا ورهن یایا لراوص عیج بویلروک راودعر یراقالوق كمدا
 نا ردهاکتداع مدق زرط ییماح ناخ ... ناطاس الوا ردنادهاز نادباع عماحددع

 1 ردو یحرا یا یسوق كنعماح یدنفا ورسخ"

 [۲] فیطلو ماق۰ ىلع یهز [۱] لا شحول ان یدلق یدنفا ورسخ یضاق

 ۱۰۱۰ هنس [۳] فیطلتیبوب نخ رات رلیدید . شلوالزوک نوسلیالوبق قح

  یماجهقهتواو ما ینهلصهکتو ییماحاغانسحو عماج کیو یماحیدنفا ندلارو و

 . هلمددعر نوا یسلکود اذعام ندرلنو راو یماح اغا [6] رفظو ییماح یسهلحم_ع لهسو"

 ها تاک “ج ردقوب رلاس زا یوئروا موشروق الصا هدرهش و اما رد رلدجاسم

  ددع ترود یسوعو ردناوهتخوس ةسردم ددع رب یسیهو ردرارومعم تاریخ روتسما
 . هلمان یسلحم هیکع کردناشیورد ٌهیکت ددع کیا یسجنالواو ردنادیشرو بیت بتکم

  یسهدئالواو ردناوارف یلوص اما ردناعتحار نالساغ مام ددع رب یسهدرابو ردفورعم"
  لهاهماکدددعزویح وا یسیرابو ردیلتمهرک هل کردرانب رفاسم ناخ رکو ربغص ددع نوا
 , یلک ام ماعطالاراد ددع ر یسومهو ردقو یناتسزاز ور نالوا مدق نکل  ردعیانص"

 | موح یاری بحاص ردلوذم یمعن هب اغم رب و هاسر ورک و هبادک ویاب 2? ؟ردرا 9

 وو وانا دع ن ااو "ردمیظع فاقوا بجا و "اما ارد دتفا ورخ

 راو یرانامرکد وص كوجوک زوب هجا یخد هدا رلوا هلج ردقوج تیاغ یرانمرک د:
 ۳ رامر دلاق یراهارهاش یساتلحو ردررقمرابراجبآ [«لددع رشکیا رر هدناخ یه ارز:

 | ۱ كاخراخ کر دم ردلاق كاب یا رش بودا ناي رج زافاصبا قار هدنرارزوا بولوا یلهشود

 ٠ ندامسج وا ندرلایق هدر نوا هرجارهش و یساتماعو ردقو ناشن رب الصا ندنافزرخم

 ۳ ۶ .ظرات ةططو [۷] ۲ 7 ردشوخ هدینانمم یکیپداوا دعاسنزو] هللارم 2 [۱]
 ۰ هللاشحول ) یسورغود نوحکنوا رووزو یئزو راو قلهاضف هدعارصم و هلتهج ینیدلوا ندفیفخ
 ۲ تب و نخرات رلیدید ) یسورغود ردشیلک اب عارص و [۳] (م) ردیللوا ( فیطل مرقم یهز
 3 باسح هرابع و هققلاق ردقحهقبح ندنسهرابع ( فیرش تیوب ) 2 را هکر دللوا ( فیرش

 اللقا تاک نار یانو ] هن و : : دل م س [4] )م) روبقیح ۰۶۰ هجنلیدیآ "

 نردنود نامرکد رشیکیا رر :3 [1] رفض : ب [ه] [ رذگمکرح رک

 NVA ها



 A مت رس فا

 سا ی

 کوی ایر

 د تست دم

۳ 

 یس هعلق دوو

 كم الاس هد ابا لیا موز ریش او رتب هضق هلا وزان توق ندبن الو راغلب و فرصو مور 1

 نوت یار ددع ییا رداضق هلیسهاب هما یللا زو هدنک اخ یغاحنس

 ناب ر ار هجوا سلق ردقوح ۳/۳ ۰ سس نوت و یرادزد هعلق ما را و

 [۱] ردایاع یرلهلق هنیاجاج اما شلوا مدهم حتفلادعب شع اهعلق نتتمو بعصر هرزوا اق
 با قانیف باسح و ییهحایو یلعاب هدعساو یارحرب هرزوا اف رار هجوالوا یخد رهش

 رلهرفک یجواو ناملسم یزوقط ردهلح کیا نوا سهل ردراو یرلهراج نوع تابح

 هدنو یدوم نوحیکنا ردقوح مور اما ردقو یدو الصا اما ردن نم ریش رب یسهلحم

 راردما لتق بویموق هرهش یدوج کراو فیرش طخ ءدنرالا كمور [۲] رازعا رارق

 تما کراو یرافرش طخ ررکم هدنرللا یخد كراناملسم هلمج ( هیت و هسرغ یاشام )
 رفاکر, هددیع مو لوا هرکص ندقدقیچ ندعماج بولیق دوخای نک ر الق ییدیع ةالص دم
 المهم رک بویمر و ,نامزو ناما یدمش اما راردبا لتق نا لوا هسقیج هرشط ندنسوق

 نک ردنا ادا یضادع ةالص دم تما و ارز ردمظع یاشام راردب |ناملسم تو

 ادخ دم بولوا لاتقرفاو ندنفرط بوصب هدرلعماح یرادم تما بودا ولغ رافک هام

 كن رانامز هدمب راررک [۳]ندنیتنا دندیرفاکكي هع بولوا باغ دمت تما هلی اکر دع تالاص

 ہ رشطند وق هدندیعزور رازافک نوحیکناالاح رارلا فی رش طخ ندلوا ناخ دا مع یزاغ یهاش داب
 ناماسمرازقهوبحمورامالغ هجم غ وم نالواهدنامرطاخو رکلد [٤]هنساباو انا امارازاماقیج

 ناملس هل و نوا نشب هنسیه هتبلا بوتود نا لوا هحنټحهرشط ندنسوق نوحعالوا

 بور دنالتا یرلمالغ یرلکدتا ناملسم  لوا ها مرکتو مظمت هلیوا اما رلردبا

 نارودیرهش قرهلاج راهناخرتهم هلبا مظع یالابوردک هلبا راهرخاف تعلخ

 یجنجواكهرش دبع ندا بور ویلا راماعناو ناسحا ندنرلبحاص نادناخ هتبلا بوردبا
 قراب وا بودبا غارح بودا .لوسرتنس هدنسهناخ مالسالاخیش هرکصتدرابالا یلوک

 یزعرق نوک لمل ابارس ددعشملا كب هل رهش وو ردنیطلنییا بیم راردبا یحاص
 ردرلوا یلهحابو یلعاب عساو انب رک راک یناقوفو یناتش نیزمو رومعم یلوتروا تم ەرک

 ,ضوحو ۱ تب نایرعت ار وص رودورو نامرکد یالثم تایطاناع هدوآ نو

 یسورغود ]٤] ,نداندوو غيت : ك [۳] عرازالوا هدادرارق :ب .[| ردناکیار :ب [۱] ۱

 (م) ردیللوا ( هیقسف ) هلبا نیس یسوغود [ه] (م) ردیللوا ( هنسابابو ان )
 س س



 یمهمانتحایس ىلج ایوا

 19 دنک اب كلاخ یلوطاتا یراسآر طقنم الر نعوب ز زبلاربس هللا سدق (یهلا خش

 .لوقیرقف زاهح ندندک دفرنس خلب بودا دلو هدمانس هصق مان وامس هدنس رف

 ت امهدبع كيب زو هرک کیا نکیا نال هداحس [1] هدواس هن ندنرانرا مور بودا

 | ندنسهسهز یسارقف هكرانوت او شات رشت یراخح ریما نوفدم هدلوسالسا تح بولوا

 هع بولوا كلام «هفیاخ كيب هج یک یراخ ریما بودیا نونف لیمکت بولوا
 ا زانو وارا تولوا فرش هرات فرش . ۰ : ناطلنس زیرو "یزانقاثم
 هسردم هرجا رهش وب بولوا ر نامرف هما ( كنز ىلا ییجرا ) هدنحرات ۸۳۰ هنس

 ۲ هدنشا رور هق ر ووتسه هلا نوشروق انب رکر اکر هدنهاکراظن تیداراد هیکتو

 دن وفدم ید كب دجا تارا بحاص هدننای و ۰.۰. ردماعو صاخ هاکترابزو ردن وفدم

 1 , یدنفا ییاج یجزای ناطاس یسا مرکو یدتفا هللالطف خش و (اباب دانم ) ید و

 هناتسا وب یخد لوا ردیلح دم یسهداز یدنفا دمت هداز یحزاب یحاص ناتک هدم

 اما ردراو یخد یراهاکترایز زوب هح نیمجا مهلع هللاةحر ردنوفدم [۷] هدننمرخ اعد
 یسهفاط اسن كلرهشو هلوا رظانو رضاح یرلته کردرلنون راهناتسا ییدروس زون دلربقف

 راردهودع همیار راوولوا هروتسم و هلاص تباغ هلیبس یراتیاحور كراموحیم ناطاسو

  قولخو ملسو ملح قیرطلها ندتما یاحلص هدیقاخ عی و رازامقح هرازاب یوشراحو

 یسهرا بوشلعادو هللا احا هدرهش و هلوا یضار ندنسهلج یلاعت قح ردراو یرلمدا

 ةیرق و کب راصح ٌهبرقو یضاق هیرق و یحکسا ٌهیرق بوک هنفرط برغ بوقلاق نوک
 ۰۰۰ رهن برق هلع وب ودهدنک اخ یسهبصق انیدوو یوک و یللدنس هیرقو [۳] هچعوقب
 عج ندنراغاد انیدوو و ندنلوک یسهبصق [4] ورتشا یمبنم كروب پوک ندرسج بشخ
 هدتعاس ٩ دنا رولوا بصنم مزکد قا هلکنا رولوا طولخ هرادراو ره بولوا

 دوو و هعلق ین [ه] مراد فاصوا

 هرهشو J] نال موق ندنغیدلوا قوح تنی فو ردکع د وص اسدوو هدنی ال ناسل

 د کردیجتف سونروایزاغ هدنح راب م .. ندنرللارق فرص یسیاب رار د ان دوو
 EOS زسهطقن ی.هخس ب [۲] هدوامس : پ [۱]

 زا هدارو یسهلک ( نرخ ) هکنوح رداکد شیلا س هدننمرخ ) هیفامعم رد و

enاورتشا + ب [] هڪ وغی : 4 هج وفی : ب [۳] )ی  

 . : نیتال : ۵ « س [7] اماراد : ب (]

 و



 یمهحیکی راد راو

 هلرءدبانایرج هدننببام [۱] كیدوکس رهن هلبا رادراو رهن یتایا كلوک ویو ردمازتلا هقشپ
 رولوا طولخ ءزکد قآ هدل بیرق هکیلالس

 یتا ا فاسوا
 یسهحیکیرادراو و اما ...و یسهحیکپ هرغزالوا ردراو رارهشچاقر هدنظفل هحیکب

 همشحرس, ترایز الوا ردعدق هاکرظن هوعدلاباحتسم هاکترایز نی و رومعم ادلقو

 [۲](سون روا یزاغ هاکترایز) ینعی سومان بحاص لا لیسیف نادهاحمو نازابرس نايزا

 یچ اك: هبقوب اما ردنوفدم هدنجا انعر بق انب رکراک یلوتروا نوشروقرب هدنجا ریشوپ
 ینیرش ربق رلننا هلبا نابدرت شاط قایا چ واهنیمز رز ینشا ردنایزاغ دہشم تاق ییا [۳]

 نمزریزو اما [۵] رای بولوا [٤]سو ام سور وا یزاغ هدنجا هق ودنصصصیع الو

 ردشفلوا رررحت ( هام ناعو نیرمشع هنسل ) یخمرات دیدم وب زر کن
 ر چیه رد وفدم هدهقودنص صر کیم زرو ثا یراه رش شعن تاذلاب یدنک اما

 رانزور یفارطا هلغلوا یلاع ةقو ردشمالوا زعروظنم رونم رقر هرزوا زرطو هدتیالو

 رر, هدراوود یور كرحو رب حایسیه ردرونر هق ر لاثم مرا رصق شلوا نیم لب

 تابصقو عالقو رهش ددع شقلآزوید هلع هللاهحر ردراو یو هلا طخ نسح هن 1

 هل وا نییاع سودرف یهاکرارق اعغاد ردندنرلاا كناخ ... ناطلس یزاغ گردشعا

 ( كب یسع یزاغ ) بیرق هکو ( كب ىلع یلکرو کیر ترایز هدنمرح ه ك
 مور ک[۷] ردیدالوا كسونروا یزاغ [+] یرااهردژا مذا یزاغ ددع ییا وا

 دنینحن دنننجهرشط كنیراردب رردار ییا و ردراشع | حتف بوروا جیلق یخد رانو نیاید

 هدنجا ات بلک و ا e ردقوب ف e اما ردرلن وف 1

 قوش باحا خشو قوذ بابرارپ لاک هطق لاحر ودق قیالخ حصان و قیاقح قطاب
 ترضح) باطقالابطق یهانتمان راونا دهاحیهلا رارسا "یتفم زارا عج ع رارسا م

 ىجا لقبصم ةبق و اما : دا دی [۳] سوروآ : پ [۲] یدوکس : ك « س [۱]

 ب [1] ردنیمز کیر ار راي : Ee سو ام : ب [4] ی ا كقيضم ةبق و اما : 1

 کردند رلمارتحالایوذ دالوا : ك « ب [۷] یرلاهدژل
E RA FN 



 یهمانتحایس يلج ابلوا
 بسم تب تم در سس سس

 س سام و سس سسس

 (رادراوُهجیکی هوک غالب شیاتس) راراقبح هغالب هم راو هروحامایا هدزوع هام یسلاها

 اک اشامت ي [۷] هسرق ارج .هدننام [۱] لاش هدنسیف ا ئاغ كرش و

 و هدزوم مایا یرابلاها كنبراتاصقو ارق فارطا هح ادعام ندنسلاها ان ردقالی

 [سسونروا یزاغاب راردبا توارط ات ای ول نه بودا ج ورع هل رلباود هعالس

 یا ددع رو [۳] یرادحسم و یراناخو یرلناکد و یرلعماح شهلوا انب ور ندننامز

 1 .[4]نارودلادام یمانعاددعورمشع بولوا مظع غالییر یناقوا سون روا یزاغ الاح بولوا

 یالوصح و دارا عی ردفاقوا كب سونروا غالي و هلا [و] فیرش طخ ود

 ۲ كنىرلەسردمو ماحو هکتو را درس ینشا بونلوا طض ندنفرط یسلوتم

 قایق یالثم تایاناع هدر هع فطل یسا وهو بآ رولپر و یرلهنیعم هفظو هنسهق زره

 3 درا و ماح را شمرونک هنراترام كرش ندنیمزر ز [1] رلکیرخ نسهح كنىرلوص

 آیا ردقالی ر نیم هلآ نوک نوک تخرد و شوخ یللثم ر ونصو ںعرعو ریشه و
  هرف هرق یا اج هلق بونا هرهش هن ینشا ندنا بودا اشاع غد کد یان یخد

 هدنسهروا كمظع یارح ر هفاسم تعاس نوا [۷] هح راللود

 ایک رادراو هری حتفرد

 درک بولوا عقاو هنفرط [] یسلامش هلق [۸] رادراو رهش امن ربع چیلخو
 ۱ ارض لقلزاسو قلشماف یفارطاو بناح بولوا جالرق لآ شب یم ردلیمر نوا

 شوحوراسو کهدروا یزاق اما زالوایراقلاب نوک زو هج یک رللوک راس ردرلیوک

 بت ندنوص هرک ر هدلی زو وا یمرکی هربحم و نکل ردقوج یراکش رویطو

 | فرط 3و RE هن نوکر شعا رلرالغب تا هد راز بوداتعارز بویملاق

 هل رلقلاب ساقیو دح یب بودا قرغ نیراتالوصحم شلوا تعارز بودبا عولط نآ
 : یرولظنم هلربقف اما رلیدتا لقن تیالو یلاها وند رولوا یهام لامالام یجما ءربح بولک
 ولو كسونروا یزاغ یالوصحم یخد كلوکو یدا بلر بل یسهربح هدتقو ینیدلوا

 ۱ نازودلادوم :ك [4] یرلدحاسمو :ب [۳] بيرق ع ٠ك: [۷7 ینا ت 3
 ردزسهطقن طقف ردهلیوب هد ىسەخس س .هلبا رلک رخ ;E ا اک 1 ك [ 1 ] راف رش ب [ه]

 ١ E رو هود 3 س [1] تل رس هچکی رادراو : ك [۸] هجرللو : ب [۷]

 ۶0 ۵ زا اس



 یسهحیکی رادراو

 [۱] یسا زف ناج لالز نمعهمشح یلزوک توردهدنوک وا راناخهدنبمآ وشراح نرل ردراو /
 هناخابدینشا بوشاطندن | ردا نایرج [۳] یک یسوزاب مدا [۲] ندنسهلولره ؟راو

 تاربابحاص هرزوا راس همشح و ردنا بآ عفاو ددل تیاغ ردک [:] هنسوشراح 1

 [۵] بوروک بولوا مج هدب ارل« او رفسلها میج بودیا اشنا یاعرصقرب
 ندنسالم یزاغ ا ربا كرلراس ةمشخ هل یخد رداسزرصق نافرع عم e أ

 هله ورد شوا رادهنخر یرللو هلا مایارو ص ا یوص هزوک هپ ول رولک

 یراسک و راکكدتلخ یک ۱ ندنراحودع هلو[ ردراو راسل هد کک ا
 ]٩[ ندنرزوا یراجاغا [۸] لزقو كيراو ندنكو ک یلاج هرقو [۷] ندنوکوک ریشج ر
 ند راقشاق ك رهشوب هت الو ره زار ونک بو ایهتسدرزو رالوکشک و راقشاق منصم نوک او |

 وزوف كنهحکیو رونلشیا هلول روهشم ردق یسهلول ماما كنهسورو رارروتک هنده

 یسانرواویروس ینابکیا یرادقم هیقور بولوا روہشم هدمجتو مور یناخدیک یعالوق
 رارروتک ر لهده هنناعا تیالو عیج بویلغب هلبارللزاق بودیا عج هرررب یناخد یو ۱
 مرهدیا ظح ندنسهحار ربمعو كسم كنناخد هحیکیوب اما مدهمجا ناخد هدمرم ربقف "

 نابعابحاصنادهناخ كيهم الوا (تالکر بشه فصورد) ]رر 0 8

 راتسدهسوک و یراکنخو شابنوتل | رازهویاهداهرف بوک اسال هةوج نوک انوک راک و أ
 شوطنوقهقوح میانصو راجو لها نالوا لالاطسو راو یراک و فارشا راراص یدمم ۲
 [۱۱ هد رافاشوقودنس هدیرللب و ریشقح یل ەچ وق و قالق هوادرزو رومسهقوح وریشق> هقوح و أ
 ردراو یرلاتف ردا راتفر یک یرلپزاغ ىيا مور بویشط قاسراوو قاجم [۱۲] هل روق "
 لبا رلنواو قصلک یتصمراو ) نیش هنیراهحهل یبا مور ( یراناسل تاحالطصا اما)

 رردا لامعتسا قص قص ینظفل قص ود ( قیصعا هلو و قیصعا هل وشو قصمسروک
 بونرو [۱۳] راذع دنلد ضاس هنراشاب یصب بویک هجارف هقوج هلح ید یاون
 ندننیدلوا لیق لهس یساوه اما ۰... ارزک هنابدوم بونیدبا قتود باقل لیق هتیرلزو

 یلنلاو یسوزاب مدآ :  ب [۳] :ندنراهلول یوی يه : ب[۲] +یرورب ناج : ب۱ و
 لیس هدرم یی قرف-د 131. بوشوروک : دا [ه] .هتسوشراج ا ثرغ ها هل 1 ٩

 ندنکوک : بآ [۷] ردراو رارئوک بآ نوخیحور البرک تشد نادیهش لفل ناعطع نان

 : ك « س [۱۱] رولوا ینوتوت و كس : ب [۱۰] ندنرازوا : ]٩[  قم لزق : ب1 |
 رازا : ك [۱۳] هلنروق * "پ : روف : ل "شا [۱۷] هدنرلقاشوق
 ا رز 3



 3 یسهمنتحایس ىلج ایاوا
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 | یراانشور ماج ددع چوا هلجو ردقوب اسز ةناخراکر هلواهدرهش هکد کراو یناتسزازب
 | یربطاسبو یرامادخ و یسانب و یساوه و با كنماج كب سونروا یزاغ نرل راو
 ۰ هاکرظنماحو ردعساو یامرک اشکلدو ح رفمتیاغ یاهكیدمحا هدنحما وشراحو ردحودم

 ۱ لوا التم هیفات ضاما ردقن مدآ رب ادخ صاب اما ردماج كجوک رب یهلا خیش

 ۳ مرح ربع رولو افش ردق یاب ها تموادم دیر هما و لو قو

 ۱ را زاعای ستآ البصا ہدنناطوک و سعا زاقلا ها الصا ندرانرک همام و هدنرصع

 روم مدسب شعا نمهرود تعاس رب مدآ ر ندنراح تدش كماح نورد نکیا هل و
 | كراوبد کردا تام ناخلک یسلوتم هدک دتا اضتقا ممد و ریمعت یعاح و هلا ما

 ۱ شاط ددع ید هدنل | یاغزق ماج کراهسروک هدقدلوا مدهنم [۱] بولور وا یاج رب

 لوا ردانیق وص یهدناتزق بوقیج راشت| ولعر ولع ندرلاراخ كنس لوا بورود
 ا یراراوآ ر هبرت كمالملاهلع یموم ترضح هدنبرق يرش سف کراشاط

 ولت ۱۳۱ نرعور هدنجما لپدنق روج د یخد هدنسهشوک ر[ ردیراها طوا نالوا

 | و یرارظن كرلمدا ی نکیا ناغارج لیدنق رب هلا هلبتف عنصم و [ع] عملم ر بولوا

 ۲ كيراشاطددع یدیو بونس لیدنق هجدیاتباصا مقع 2م ر دوخاب هداقلعت هاد لیدتق
 ۲ امرک ستا اذه انمو لا بولوا یک هناخزوب تردق ماج وب بولوا نیکست هدیراشت |

 ۰ یتح رولوب افش ادخصاب هسرک هتسخ هنننکل ردهاکرظن بامرک رب نوحشم هلبا مرک
 تسم ردن تو [ ه] هماجو نکنا لالاشوشم تیاغ یعالع رب مات مظ ك كريقح و

 1 ددعزوقطهلحو رلرد,ارخافراک وناعا ود ردراوزع راماح یارسددعشم هلو یداوا

 ِ یسسحناورنامهم یا رسنابراک ددعر هل و ا ردوا ویر و اهوس ناخ

 1 ا ازور ور زورو بش ؟ردیناریخ كکب سونروا یزاغ یخدلوا راو

 1 نادعمشررب هل انعورعمش ررب و كعارر هنشابمدا و ماعط یسره رر هنشاب قاحوایه

 ۰ بودباماعطا هلون یناکدنورو هدنما ميج [1] بونلوا قیلعت هروط ررب هنشاب تا یه و
 بودما توالت هغ رش ٌهحناف رر مدا ره هنحور یناریابحاص [۷] هدقدنلوا ناعیاج عفد

 . یرلهمشح تایح با ددع یمرکت هلحو ردهمظع تاریخ هک اقح راردا داش نحور

 ۲ (ناغلرمش) ] نغورربش :"ب [۳] ردیراشاط :ط «ك « س ء پ [۲] بولووا : 1
 | فلع : ك [1] ههاکرظن ةجوب : ك [ ه] مماءو سبلم هن وکر ا : ۵ [4]. [ (م) ردروپشم هید

 . هدنرلکدتبا عوج عفد : ك [۷] بونلغب هبروط ررب :ط .بولک نابسا قیلع :س .بواک نابسا

rt : 



 یسهحیکی رادراو

 اهعغ [ ۱ ] هرعف یلعالا هدجربخ راد ۱ سونروا یزاغ لئسن نم ردنکسالارم
 . ۰. هنس[ ۷ ]اه رعنا نارق راد اهخ ات یا ایوان ی یزخالاراد یر را

 "یاب هک اقح ( یبماج كب یسع ) و ردهاکدسم عنصمو حرفم (یساجیارداب) ندنا |
 رلردما [ ۳ ] هدیدنسپ زانروک کشا انب عماج بوبح هرژوا هسدنه مع فلس رامعم "
 دما ) هدنسهب ر یهلا خیشو ردرولرب عماج مدقراک یخدوب ۳ شات یلج راو ۲

 [ع] ییا نوا هلج یسادعام ندرلعماج ددع ش نالوا مقر و ( یماج كم ا

 یدحتس یهلا خیش و یدحسم یزاغ سو روا ند هل رد دجاسم هل ددع

 سونروا یزاغ یخد لوا ردنالاع هسردم ددع ر هلو ردرلنو رادحاسم نالوا روهشم ۱

 مدار  ردیمولع لیصحت سیردتكاراد ر شوا نیزت هللا راهق یلوتروا نوشروق كکب
 هدنلا هيد هللامسپ هرک ر هدهاځ سرد و هنلوا )امك طا تلم یخ یا رد ق ٩

 رظن كنم رات ر ضح یهلاخیش ارز ]٩[ رولوا رداق کما جارختسا فیرش ریسه هد 13 ۱

 هعمش وهم ندفقو بناح هنالاط بولوادوجوم یرلماع سرد و یراهلط عیج ردیهاک "
 الوا ردنا رس ناوخ دعا نایص مولدلاراد تکم ددع ید هل و رداصاو یرام

 رومشمرانو ... و یتکم كب یسبعو یتکم كب یلج بجر و یتکم كب یلع یلکرو "
 رد راهاقاخ نالادع ناشیورد یاوشب قرط بحاص کم ددع ... هلحو اردوی شکم | ۱

 ددع ۳ هلح و ردرومعم یهاشاخ ... و کا کت یهلا خيش نده ۱ ٤

 یرامت هسردم یهلاخیش و ینرام یلح بجر نده ردراو ییاریقف لک ام هفاضلاراد " ۱

 هکرداد یرلتمعن هماع و صاخو هادک و یاب كرانو یترام یسهرت سونروا یزاغ و ١

 ددع قرق زو ید هل و [۷] رونلوا ماعا ههماع ندنسواکک خیطم زور و بش " ۱

 اما رونلوب [۸] تنم ی رلایشا تنفیذ هل راو یاتسز و ناکد رازاب و یوشرا و

 نیتمرب انب رک راک یلومق رویت ددعترودو [4] یرهوج هق یلوتروا نوشروق ددع قتلا ِ 1

 بئاغ رک ذم درف» یضام لعف ندنردصم ( موم ) هکردیللوا ( مف ) یسورغود 1۱
 باسح هرابعوب ردقجهقچ ندنسهرابع ( اهرجا رارق راد ) غ.رات هدارو [۲] [ (م) ردیسهفیص 3
 اتت :ب [ه] ید نوا : 3 11 دن : 3 سس «ب [۳] (م) رورتسوک ٩۱ هحئلیدبا 3

 [(م)رد(هقنبه) هرزواینیدلوارومشمیسورغود ردشیلک ایهدیسهلک (قنبه) یهدارو ] ءاقخاةاقب : 3

 هنادوهجو ناغ» نذنسواکیک : ك [۷] ردیا لصاح دادعتساو تقابل هک مارختسا : ك _ ]٩[

 یرهوجرب ةف ك ]٩[ تنمیو"تمیقو : " "تقی : بآ [۸] روتلوا ماع-ماعطا لا هل
۰ = 



 یس همانتحایس ىلج ایوا

 قآ هدلم ... هدنسرف كالس بودا روع ندلو بولک ندنجما [۱] یو هغ واو

 ا ا یر رک رز رار هغ تفاح هب [ ۲ ] تعاس ... هدعب رولوا طولخ هزک د

 قد راغاطیسهجیکی رادراو 6 رخ ندر نکردک توک رات رق نادا

 نوک راهرق هڪ ندنا رولوا بصنم هضایب رح هدننرق كينالس هدو بودا عولط
 ۲ هدتعاس نوا

 ییانکب رادراو داف ىع یساوا هسرو فاص وا

 ر نا هجا یحوارب ر ؟ردپسهعلق یراکم بک یر ردهعلف ددع کیا

 3 ةفد نوحیکنا راربد یسهملق هنسهروهک | ؟ردهدرب ووا ریش نالوا نام الا یا

 ا دن ند رللارق مور یساب نزد ۱ ۳ ] هسهرو یار یبهحکی رادراو هعلق هدساقاخ

 ۱ لارق هنیرو یر لارق رورکت یر, بودا انب هعلق کیا ردار کیا ندبرادالوا سوقلف
 رکدنوادخ یزغ زدن راب 0۶ هتسرحا بودا ياقسا.هکولم ندک ام هک, ردیاب
 مدہم احماح نسهعلق و [ع] یدبا اما تحت یا بودا حتف سون هروا یزاغ ندنساما
 ۲ كينالس هدنتلایا لبا مور الاح راهی هرصاحم بودا عمط مور رافک یخد رب مکیدتسا
 یماضق و رد ۰ اکا ردا و ی یبهجایو رداضف بطر ها وار هنگ طب

 هابس رارر ویرل فلاکت تالز [0] ودرواو ضراوع ناخ بونلوا ربرحم هناخ زویچوا
 . لاکشا ) ردراو یبادجتک ره و یرادجابو بستم و یرادربم یزد یرادختک
 ۱ ابر یهبدو ېلهرد تب ر هدننبام كنهعلق کیا نالوا روک ذم ( هجیکی ر مش نامز
 ۲ تالح روهشم ۰۰۰ ۰ ی-هلج . .. الوا ردرہش ییهرومعم تالح ددع یدب نوا هدر
 و ینافوفو 2 یلەجتابو 7 یو روا تممهرک ددع زویشپ كم هلو ردرلنو
 "ردراو رلوض تایح بآ هدنربیه ردراهناخ انب رکراک شم وا عقاو كريس ]٩[ هتیدلو رب
 | رومسمو و فلکم ندلمج ردب راعماح نایعا راک و ناربم رم عماح ددع ید نواو

 . لهق موشروق ( ییماج كب ردنکسا ) هډنجنا وشراح كلام هبهربثک تعا نیو
 ردو یحرا نالوا ر رج هرزوا یسوق هلق ردع دق هاکدصم

 . تخ یاب SE هوا ؟ : دا [۳] ایا ]| لو : .ط« س« تب [۱]

 لس ندنرلربرب : ك ؛ شس [1] ودروا : ك ؛ س [ه] یدتیا اما
 ےس ۷ ۷ * نخ



 كالس

 هلبعالوا یهاکرظن كاطاس زن نع و مماق هحیک و اص زود کز بودا تداعو تعاط

 الح ہدند كلتجو ارز رار د [۱] یداطروخ هدمور ناسل اما رارید یاد جات روج
 كسالس رهش هدب رلمایا فص یسلاها كب وکو ؟ردراوی وک هرفک لوا زو ۳ ساتر وخ

 هاکترایز نارد ) كدا عورش هرالوا هاکترایز بولکهرهش هب ندنا راررزت .راق هتنایعا 1 ٩

 ررر هدوسا اجا ي مات و2 ٩ ناطق جانروخ ) الو" ( تاجاح باب را

 ردقو زمتقو کا رگ زز س اما ردراو یفانم كم رو هج كم وق را نع ول هرس سدق

 نذل اماای) ةا هدهعح "هاب هاسارقف حیچ ر عود ؟ردلوا ۳۲ ] رغ بقانمر ا

 هرزوا ىنامرف ( عیلا اورذو هللا رک ذ ىلا اوعساف ةا موب نم ةولصال یدو اذا ونمآ ۱

 رک ذن و دیحوت هلا رلارقف هل هرزوا یطاق صن ( ارثک ارکذ هللاورک ذاو ) هيا و

 یفلرش جات كنسرلتداعسرمس هكزب مع ہدلیالا فصن لوا یلاعت هالا ماب نامه نکردبآ یناطاس
 قاشع هج رولوا نشور زور نکیا ماظم بش یرهش كينالس بوغود نوک هرزوا |

 (جاتروخ) هرزوا یسرافناسل بورک هرزوا یحات كزب نع یشنوک هلاک [۳] ناقاتشمو _

 یلاحو یدلاق جاروخ یرلغرش بقل لدلجا لوا بود زب نع یحاص جا یلشنوک ینعی
 ررود وک هدننداعس رس كز نع هلا هحیک کن اردروک یرابدوم و یرلرفاک كياللس ِ

 بولوا فرش هلا ناعا مدا سج قجنا نددومو مدا زو ید نداراصت کک لوا

 حتف ندنلا راهرفک یر د: نالوا یماح هرکص ندتمارکو فشک و موق ززع هدعبا أ

 زاقرو یلناق ( هاکترایز ) و هلع هللاةحر ردنوفدم هدنعماح الح بودا عماج بود | ا

 [4] هدنسهاتسا یلتخرد ورسر ( ابابیسوم ربق ) هدنجا هق روتسم هلبا موشروقر هدد
 هدهاکرظن راونار هبرار هدنزو ما كنسوق یی ( هاکترایزا) و ردراو یسارقف چاقر ۱ ۱

 قلاب ( اباب ىلع هاکترایز ) و ردنالد بابرا هاکترایز الح ( ناطلنس ابا نادص دمشم)) |
 هننراهاکرد اما ردراو یراهاکترایز هع یخد و » ... ردهناتسا رب هدر یرازا ۱

 ردرامارک ٌعا نالوا موقع وب زمکیدنا بلط دادمتسا ندنراتباحور: بوروس زو ا

 اغا یرادراو رهن تودک تعانس ترذ هرغ باخ بوشلغادو ااا لا 8

 ندنرلغاد نلد ناقلاق هدنجما ناتسدوانرا هدیرغ بناج مظعربنوت ددا وغ قدر ق

 ندنجما ییرپوک و ندنچما بوکسا رهش بوک ندنسهرد یسهملق كنا بودیا عولط "
 :ب [4] زرع نافاتشمو : «  ب[۳] یساغربع هبقنمرب : 2 [۲] یساتروخ ب [۷] 0

 | (م) ردیللوا ( هدنکحهناتسا ) یسورغود ] هدنکنج هناتسا
 ت



 یمهمانتحابس یلح ایاوا

 سس
 سس

 i ردقو یدننام هدضرا ۳ رايد کردرایدرادرت › راعسالا هصخرو آرا هو رب

 ۱ ارد ورا و یرلهعررمو بوعص ی ایكاخ نام زتبتمر ررولوصح [۱]هنوک سُع هداپ

 3 . ( تاصفوارف یضارایاشم نایرد ( زورا یناتسخرد یرلت وماه و دی

 1 ر لوا هبب رد رهش او هدنساشم بیرق تعاش نوا هب ع بناح ال وا"

 و تاپ اسس

 _ ردشددودحهدر هللج سرب هلا راصح صد هدنناح برغیخد رددودح مها اسدووهصق

 ا هزقنل هدلح صر لام هلاش هن ردتح مه هل را هبصق كشپ هدنفرط لاش هنس

 زوران هحات و یسبصق یسوف ردس هدلحر دش كلنوک رب هدفرط لوا هنب ا

 ۲ هبصق ندرارهث نالوا نبق قاتق شاو رر هدناح یسهلق ندنا ردسرق کلعشک

 ,Ls رهش کی مظع رهش و ا هعلق و هرس هعلق هدنونج و هرف هرق

 هلاطج ةصقو نسهلو ةعلقو هردنسک ةعلق و زولق ةعلقو هيمرا ٌهبصقو [۲] یوهرط
  رومعم ناق رب قانق رشکیا رر هدنفرطیسهاقو ینونج كکینالس ها راهصقروک ذموب

 | شوا عقاو یالوط لیم زود همرک ندزکد قآ یسقرش بناج اما ردرلتاصق و رهش
 ۲ تباخ یتلخ رهشو الوا ( تابلک همت زیکنا رهش رد ) مالسلاو ردایرد زاغو زفروک رب

 باس نادناخ زواحتمندکم ندنعودلوا قوج یراک راک ناعا اقنعو .تسود بیرغ

 ۰... ردراو یرلمدا یاراک مرک بحاص لودم یرلهسف تمعن هدنادم یناتتما هرفح

 E هک الفا کردجا رس دنلب هوک رب ( تاراهنا عبنم جانروخلج دیلاقم فصورد )

 _ ىلاعلبجوب رد كك ۱ یر ملات مرا 2ے جلث هداتشو فیص هدنسالعا ُهورذ ا بولوا

 یو ردنایاع ندکنالس نعالوانیق هنناح یراکزور زب دلبو یس غ فرط ككينالس

 8 عیج دره بولک هلا رلکنوک زی رهک ہر ا نمز رز هکینالس یرلنایح با نویع

 1 ی تایلانمع زو هح هرزوا عفر لت و رولوا مش هنیرلتارامو عماوجو تاماج

 . زور بولوا لصاح رازو 1 رولب هدرلکبلوک لوا هدات.ش تدش ردراو رار

 .Es ۍرلایاعر سا روخ کینالس رهش نراحلئو یرلزو هلن را رطق هدزوع زورو

 ا ا یراراک ناعا تكنیربش كیالس یضپ .رارببا تحور
 بودا افصو قوذ یا یکیا رب بوقیج هجانروخ هوک و هلبراتابورشمو تالوک امو
 ۱ هضور هقدحر كنالاب هوک و * ( جاتروخ خیش ماقم هاکترایز ) راردا توارط ۳

  اگاد هدنسهععوص یهدنا ردراو یسهناتسا ر تكموقم زرع هدنسهشوک رب یللثم نانج

 یوئرط : ك « س [۲] هنوک شب هداییرب : ك 1
 تب ۷۷۸ بس



 ررب هجیک ه هننراورب فورعم همان رک راک نابعا میخ هداتش مایا ( تالوک ام [
 فف نیر هدن دنس ردلکد صوضصخ هرایدر هدو کراردنا اک تفاضهد ادناخ ا

 ود ربع کرولوا یرلبا شوخو یراهحیهام و یرا لاماف وزوق نیربنعم و یراب اک وزوق ا

 .ناوضر ةضور ُهقدحو ناطبعو ننجو هحابو عاب ( تک هدزک یادخ عنصرد 1

 یزارک ضایب اما رولوا یرارادا ٌهویم حودع هنوکزو هع هدنرادابآ مرا غاب یالثم

 [1] ندنابرج تارکسم تافیکم هنوک هڪ ( تابورشم عاونا رور ناج تابح ٌةدیزرد ) |
 رقح اما رار د ردحودم تباع یسهداب نالوا مارح یینهرطف ر امآ ردزاو و چ

 .یرش یاب سانروخ و یسعرش تلثمو ییانشو الا مدمروص ندادختک هلايو مدمروک "
 .یرلاسز راک كفرح لهاره ( تاعونصم لاغشا لها سک راکرد ) ردحودع املعلایب

 نوا "تک" زاک بوم د هللا بس سالا کردرا راک اغ کک
 ریز و تمدخت لها ینهقرفرت نارذناترافگ یس هدناننکنرفو ررذک 2 لک

 .كنقلخ ( تاعیانص درک تاحودحرد ) ردرانایوک اعدیرو فرح لهایرو ملعبلاط _

 .كينالس نوع تربع نوماقو شش نولو 2 یرلید وچ Cad ردح ودم یرلراک هلم ۱

 .یوام كکیالس هترابرحیکی كم قرق كاع ل او راردا را ارحس کرارلشا یراهک ۱

 .یرارانک هدنمان ملق قرقو رارلشا هقوحهدنکش هرودنولو یسهقوح [۲] امار وص لشیو أ

 رانوک نوک هحیلاخ و لاشي هع رقو برعو مور توالشا نللامشب یوام ندر رح ید ا
 ااو, ینادنت رکو یک ناسا تاد مرا غاب هاکر ظنرد رردک نکس ۱

 :[۳]مولود تولوا راما غاب كيمیل | قرق هلم هدنفارطا كکینالس رش هرزوا یرتفد
 .ووکنا ریش -ولوا ررقم رانمیشنرصق نوک انوک هدغابهاما رلیدنا لقن وند راررو تح ۱

 ,یدرا هلق یدنالوا ( تاوغاب ننج هاکجرفت ؛ربسمرد ) رولوا لصف ]٤[ نزمزر ما |
 مدنسهمیرا فای رنو `... [ه] یئابیوس وقکی ندنا یشابوصهم ندنآ 3

 .مساق هدنجما تنعماج اشاپ مساق الوا ( E تاساح ُهنهک راکرد ) ردقوح ہاکنارس

 .ندا ترشاص ناه ر o دارم قاحا نسهقودنص یرآنم [۷] یحاص [۹] نوک أ

 رال او در رد ( :راقبولوزون یرانادرک ا 3 ا

 .مونود : ك [ ۴1, نهم 9 هماریوص ١ ك [۷]" ندنامر دس ا
 وک : طب سا . نوک : ك 11 یاب یوص ا ك ٤ س ها زر

 .i ۶ e E ك [۷] 1
 ترک ۳۳۱۷ ۱



 یهمانتحایس یلح ایلوا

 ناک حارج [۲] تاریخ بحاص هک اقح لوقنارف كنرف ندنتالو [۱] ایرومهلا لماک
 5 اشم یاحلص تقانمرد ) رد راع ندنحدمکراو یر هد دنسیراک هدنسهس ص زا ا ر حس

 ۳ امدا یزکهنطما و قرقش و لکنشو خ وشو هتفشا و هتفل | یالو یلاهاهحرک ( نادهاز

 ت ۳ هدواد موص یرامدآ د.ع زو هڪ ندتما یاحلص هدنرلجا اما روسروک

 شرد ) راو راعروبحاص ۳ بزار یحضو قارشاو دحمو نیباوا تالص
 منطبخاص ارعشلاحلما ندنفلأمو نفنصم ددع زو هڪ ( نارعاش هدد زک فیرش

 واتر دلج ناو راک کا یار نا :نونف لینک واو ۳

  هدنجا ۷ [ ۳ ] ( نافراعم نالد بابرا زمغودلوا فرمشم ) ۰... ( یلح

 ارد )۰:۰۰ ادلحاما كدا طالتخا هلرابلح نح ربح یک دی نف رازه تفرعم رب

 نومالم و تو اج و داوا و انماو الدب هڪ هرجا رهشون ( نابزاحم همارک ٌهنضم لاح

 ذا مات رب مات ( مالس یلد ) ادل اما ردرامد مه هل ابیغلالاخر راو زامدا هدنلکش

 لوق ییاسح ملقا كرہشود ( نادلب ضرا ملقا اا ناچ ردوو بو ارتتهلا
 []هدتقیتح ملقا یجندردو هدیفرع ملقا رک یارک هدرودع ضراهزک تالغا

 نامجنم لوقرد )۰.۰ و هجردو تعاس ... یراب لوطو . ۰.۰. یدلب ضرع بونلوب
 یرتشم تس توح جر زا زود دق هک لوق ( اتم رش علاط

 بولوا قوج یرایهام نوک انوک هدنرحم نوجیکنا راشمتا ربرح . ۰ ۰ بولوب هدنام
 حدمیف ( ود رابدا عبط تفص یراخءام بولوا لئام هارشو عیب تقص یرتشم یسل ها

 تکو رطصنم ددع ییا نوا كراكنرفو ینمراو مور هل ( ناهار ناساباب رد
 ید كجهدبا نايا دب مان وعهنصو یراهاخ ماخاخ هكرایدوم یغد ددع راک کروا

 یسونج و رغ باح كزوالد رهشو ( تالوصحم تابوبح تمنعرد ) ردراو

 كاماش رکم هدضراهجو رولو لصاح رلنوک انوک تابوبح ردقلوا هدرلیداو ی هدنرافرط

 وا ین هل ورک ون ویسدعو یلوفو یجنر و یادعو هنوک ید هلوا هدنرلاووا ناروح
 ۳ هداتشو فیص رابه ندنمسق تایرضخ تاوزس ( تاهاک تاوزربس تمحررد )

 رزواترفو یجوواهویمغاش هیروط و یس دانلو یغاصمراعویسهرت و یسهصارب و ناغوصو
 39 تمعن فصورد) رولوا یریاحوهحو و لفر و یناع نوک نوک هدنرلیداوو رولوا
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 كرنالس

 (نادیم دم نالجر ءامما رد ). ردراو یرانوناش هدر لها هدنسهبنم هود با 1,
 لکو وداق هشبملک الوا ( ناوسن ٌهطاص یامان رد ) # ... اغا هداز شوقاب یلح [۱] وفا

 هشص و نداق [۲ ] ماعو نداق ید وهو ندق ناہما و نداق راکفلزو نداق هشیازو هلو لاج 1

 یسالطا یراک نابعا هلج (ناسنا لاکشا یابقرد ) ... [4] هلو هام رهم و [۳] نداق |
 انوک راتسد [+] یالتم بوک رلکروک رومس و راسابل [ه] یسافوب ناولا و ناتفخ
 هزان راربک ناتفخ یزب اماریدو شوطنوق هقوح هرودنول رانلوا لاطاطسو رارراص نوک

 یرابراوجو نهتاوخ هم (ناس ه وح لئامش سال رد) را رک یقابلق رومس یرلهع كنب تکی

 هدن اداب بویک رهرخاف ت تعلخ یابرز و بشو اسد یرلهنیکنز بوک ناهجارف 9 ۱

 رارداراتفر هابجام بودبا هدشو باق نداق هدن 13 بونود [۷] یود دنلود شا

 ودنکساو زور وزوریف ۍږلاپا كن رهلوک اک ( ناشوکی هقلج ناک
 نهاشو یدلک رو قیسو رارو داهرف و رولقشامو ییمدقو یللا> و ناعنک و رک اح 3

 ( نایراوج ءاعسا رعشمرد ) یللکوک و هلاس و بارپسو ناوک و یلابو ناووو تمهرشو

 هبراسو هراتسو [۸] هرباکو هادو هعماس و هراج ردهلوا یرامان تكنیراهقالخ هلا

 هراکن و نابوخهشو [۱۱] هینهو هرامو ادف ناجو [۱۰] ییویولسو ٩[ ] یورسمو |
 ینیما كورموک الوا ( ناعا فارشا ءامسا لصفرد ) راو یراما یالثمو و راکهوشو

 ناسل درود یتلخ ایرنک | (نایاغا صوصخ هحهل ةزاغآ رد) ...اغا دومعو اغایبحم نو ۱

 ناسلما رارلب یخد هجرغلو و هعور رارولب هکروت غیلبو حیصف اما راردبا تاک هرزوآ ۱

 اقنع ؟ردهلراتوفج یرلبنک و راک طالتخا :زورو بم ارز رلرلب قوح تیاغ یدو ۱
 لماک داتسا ددعزو هڪ ( ناقذاح نابط یاملع تحدم رد ) ردقوح تیاغ یرانکرزاپ

 ردیراسونلاجو سوقلیفو طارقسو طارق كزعامز ایوک یره کراو یراقذاح یامکح
 (ناد رج ناداتسا راکرد) ۰ . ( ىلج فطل دیس ) هدرق یرازاب قلاب ارج اما

 داتساآدلج اما ردراو راحارج شور دالج تفص زعم لماک داتسا هم هدرامت روشوب 1

 وداق : ب [۳] [ ردعلووق هحتف هنرزوا كمال ] ماع :س . هلاع :د3 [۲] وفا : 4 [۱۳ 6

 .قیود :ب [۷] الطم ك « س [3] یصافو : 2 [0] [ ردهلتو هدیسیمترب 7 هللو : 3

 ( قتن ) هلیض كنا کیا کهدیسراف یورغود دوخابو ( قاوود ) هدهکلب ] ونود : ك
 [ (م) ردفتم ند ( یوب كم ) هکنکم ]یو سم :دل ]٩[ هریک : ك [۸1 [ () ردیللوآ

 هیله: ك . هبینه : ب [۱۱] یو يواب : 9

aتسس ۱۱۷۲۵:  



 ۳... ادلح راردباماعطا لذب هلانانررب و [۱] هروج ساطررب هناریقفو یطبقو هناخمرپپو
 اخراج یک لوبمالسا و هسرو و هردا هرجا رهش و ( ناتسراج یافشلاراد نایرد )

 ا و یماح جاتروخ خیشو هدنرق یعماج اشاپ مساق راتاریعا بحاص اما ردقوب رامظع

 1 رردهزوک بودا نیت رامادخ هللا رلهرخ فقو هرانالوا هتسخ بولوا رایدلابیرغ

  یسهسلک دلوبهرتم یخد رد و وارا هناربخ و ( ناتسم هرفک ٌهناخر ناجرد )
 دال رازاشا وتابورمشمو ثالوک ام یرلب راقهح وق هدب رلهاخراچ لمکمو فلکمر هقشاب هدنساب

 3 ۲ یاغ ریعرد ) دوز وک هنقشع ربمغس یس دع فن 2ة زف ناک ن دت الو یھ بویلبانییمآ

 بور وح راتآ نراخرج > مچ ا و یسهناختورابر یسلابجاورب ندلج (نادابآ رابآ

 3 E اسا دعر کف خ رح ايو وک یرلخرج نو ربع رارکو د هايس توراب زورو بش

 #... ردراو یرلاغاو یبماو یرلتارفن ردقزویجوا رونلوا عاتسا ندهدیعب ٌةفاسم یلیخ ر
 ۱ Eos بآ ددع رو هلح هرحارهشو ( ناحط قید بایسا لاکشا تفصرد )

  ردقو یرانام کد نوا هلون هدتالو ر ؟راو یرلخراج دنسپ كرف عنصم هنوک رب ؟راو

 | قتقد عدنک تورو وح [۳] ریفرف هساقود هس راځ رح دل رلنام کد لوا [۲] موصعم لقطر

 | فیطل رد2ل وا یناج تحاریاوه ( نادواج بوخ ف طل یاوه فصورد ) رولوالصاح قیقر
 | هداتش نامز راک ایاده هرهش هلاوروس یغالغواو یسوزوف اتشلاو فیصلایف ردهلادتعا

 ۲ ردفطلو بوخ یماوه هدراکزور ددع زکس رازالوا جايتحا کمک كروک یرلینافریپ هح

 .هتسم رکی هدک دربا هنشاي نوا یرلمالغ بوبح میم ( نابوبح نییجهم نهج وشو

 لاخ کردهدهمنرم رب یرللاخ و نسح بولوا لادتعالافبطل و لاج بحاص هچراو
 رب یور كلر رد ) ررولوا مسطلاک ذ بوربو ناشن ندیمشاه لاخ یرب یه كنيراودنه

 بولوا هرزوا ترم یرلنج و رمحا یور هلی كنراناوناب رپ عی ( ناباو ناوج و

 یرلزب نع رمعو شم یتلیهو شمتک یتوق بولوا نامز لاز و رمعم و نسم هبنم لاک

 ید, رکاب حدم رد ) ردرلرداق هعاج بواشوق حلق بون 3 نکیا شعب هشم زو

 بولوا هدلادتعا فطل و هدلاحو نسح هر صرب ىرلەراپەم نازو نات هله (ناز یور

 | تولوا زا ع یرات نه كنیراوسک بولوا نونکمرد یراشید و نوزوم هلم یراتاک

 تومور
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 تالح ددع ءاسا نایرد ) ... ردب رلهچرد رقسر ندنراهجرد

 یسهل هلق یدب ندلح ردنامیا لها هح ددع زکس قرق یسینوکی ( نادحومو نانمؤم
 یسهلم هفوصایا و یسهلحم اشابمساقو یسهلح جاروخو ىسەل هە مهلکو یسهلحم رادراوو

 گرد راتالم هر هرفک ددع ىلا نوا هلو ردرانو رتالحم یراعتم روشه ۰.۰ |
 یندرلنو ردرللخاد هدراتالموب یرلهرفک نیتالو راغلو و فرصو كنرفو مورو ینمرا
 یسهملق«یعلک كر زودرپ هدتمسیریغ ینشاندنراتالحم ناملسم اما ردراسوحشراد اس ق

 هلکسا رانو ردراو یراتالحم یدو ددع یتلا یللا هلجو ردراشلوا عقاو هنفرط ینویق
 هناخ توفج هک اقتح هللابذ ومن هرس هدنرلبد یراوید راصح هدنزو | كنسوق

 ردراو یرلر فثک اما ردهدیرار هد رک كنبزازاب یوسراج كرهش اما ردراسوحنم

 هرزوا یرالش نیا یما رهش و هرزوا کی تالحس هعاق رتفد رد اما

 یرلهاخ هلج دلراهرفک یریغ و ینمرا و یدو و مور رک او ناملسم هدکنالس رهثو |
 هلم کردرلادوا هجاب ددع شعلا كيب چوا زوتوا هج هرزوا یرتفد ضراوع [۱] هاخ |

 یو روا تم رک بین ق نوک لعل [۲] هفوص ردرودو رچوا ییانب رک راک تاق ردنا تاق

 قادرجو هروصقمو ناشنهاشو یرلهفصویرانز ور كن رب یه روش ادناخیربعو رایارس |

 هنسایرد یزفروک كينالس [۳] هدبونج تمسو هقرش فرط و ههلق بناج یراهرقو |
 هقدح و راهجاب و غاب هدرایارس ددع زو هجو ردرلیارس نامهم نادناخ توپ رظا ۲

 بد رایارس حرفم و ننعم فیطلو مساو یللیسلسو ناورداشو هیقسفو راناتسلک لک
 كيب زو هرک سب هدزوا یرررحن كناشاپ دحا هداز کما [ع] هداضق غاجنسوو

 شرف هصزور ارز رلر د ردهدایزیخد ندر رحم لوا الاح ردشُم وا ر رحم مدا ی ددع |

 و هللابانج اوز راد ردراو مدآ ی هدايز نس, ردم رام ندکک | ناثلو تن
 دوجوم هدرهشو هسیاراو مدا ی یربعو اراصت للم یحاص هنلتخ هننیلا رد هدر مدا

 هنوک هع و یرلکب [ه] كروب و یرلکب هناکنح و یرازولسنوق و یرازویلاب كنرف بولو

 كي زو ؟ردلوبمالسا كجوک كينالس رہشوب مالک لصاح ردراو تاقولخ للم سانجا
 ةناخ لک أم هفایضلاراد ترامع رد) رلربد كينالسمزب هکیناللس یندرانا راویرایدومر

 یدب کراو یراترام یلوتروا موشروق هدر ددع یتلا نوا یسهلج ( ناسرش لآ |

 یادکو یاب میخ بولوا خبط یسامظع تمعن هدنسهواکک خبطم اسمو حبص كنيددع

 دورو : ك ‹س [] هدارغ : ب [4] هونح : 2 [۳] هفص : ت [۲] هناخ : هل 1
 بس



 یسهمانتحایس یلج ایلوا

 . نداج اما ردررقم یرازاب یوشراج یتلخ فانصا ررب هدقاقوزرهو ردماعو صاخ قیرط
  یرازاب رایج هجیلاخ هرجا هعلق و یسوشراج رصم هرشط ندهماق و یرازاب ههلقلا تح
 ا *۰۰۰ و یسوشراج رلبغواق و رایجهقاط و یسوشراح [۱] راطاح و یرازاب رافافخ و

 تسر هقشاب یسوشراج [۳] هناخزوو هناخیم ینمی تابارخ بابرا ةدکیم رازاب [۲] ادله
 ۳ [] ردیزاب هاکرحس هاکیه هاکمادم تسمر و هاکاشاع بیرغو بیجم ر بولوا عقاو

 [؟وچوا اچ بووا موج وم هدیو یرانرا تابارخ [0] مومژمهفاطو هقسفو هرفک هل"
 ۳  بونق ریو ىلت 1 رزو شکیل رزو هر نه ؟ردراو رهاضبم هاخ م ددع قرق»

 بارش رلءهرفک یحاص هناخراک ردهناخ مخ مه ردناخ مه رارولوا نامهمو رلرحوک بوچا

 ۰ راهناخبم یلاثم یارس نامهم هل و هدرایدر ؟رداشاع بیرغ ردا راک بوتص باحح

  راردباتمدخ [] هراروخیم نیرفاسم هلبرللیا دالوا راهرفک نالوا شورف یم کردقو

  قازاردنابزو زارد تسد هنرالایا دالوا كرابج هناخیم بولواتسم مدار نکيا هلو هن

 ]۷[  بورتک عاتم بولک ندنابصق و ارق عيج ردطوبم رهش طوبضم هاغلاةیاخ رلزعا

 | هج یربرهو رارجوک بوتق هراهدکیم وب رناکهدنورو هدنبا یربغ و [۸] رانرتک غاتما
 ۱ ددع یدبنوا هلحو هاخزو مک 1 ردک بوجا بارش هلا

 ۲ نارمشقو ناوخلزغو ناحادمو نابرطمو زوسو زاس هدنر ره گراو رلهناخم ا

 . هوهق و نافراعم بابرا ناحایس نارعاش ناهرظ ناقاشع عی بولوا دوجوم رادلقمو
 . رازاب یوشراجو و رولوا [4] یراتبعمج ارقي نسح. زورو بش بولوا حج هدرلهباخ

 E ا اب رشوبءددق نیت یرتتقوم تالعهلجو یراجآ
 ۲ یرج هیبرغود یرغود مدا كم رجواو رشیکیا یعاقوصه بولوا حرط راماع قیرط

 ۱ ا تان رلتالم دوفج اما ردرلمردلاق شاط یهشود كاب هلم رلماع قیرط سلوا حرط ها"

 وب ارز ردنولمو سي یرلفاقوز هج مه ردرلهناخ سوحنم راد قجاراد مه یراققوس

 ۳ كاب نراقاقوص كردو یسیشاب وص كولپوچ هلبا قالوا [۱۰] هدیاج هل رادوهج موق-
 ۳ منهج ایوک انفاع مهللا نمە رلمدآ هکد یرجما ندنراوق [۱۱] كنیرایرد و مودا

 ۱ :ك [4] (م) ردیللوا (هنانمزوب ) یمورغود [۳) ًادلج اماو ؛ب [۲] راطایخو : ك [۱]
 3 a ردحوتفم فاک [۷] هراروخیم نیرواحمو نیرفاسم : ك [5] مومذم : ك [ ه] عردرازا

 :ك [۱۱] هداج :ك .ردزسهطق یک هدنتم یسهخسن س [۷۰] یر : 2 ]٩[ ردمومضم

 كن رلرب دو
 نت



 سس اہ ا

 ..ندنا ردمظع ناخ لةرج ددع :.. هلح یتینافوفو یاتحو ردکتاتلو هر ناطلاس

 ا ( ناور نابراکی ارس نامهم رد ) ردرلن و رلمظع ناخ لم وشر وق «... و یخ

 یسهحالوا ( ناس ع نادرح "هلاکو حوف )۰۰.ندلج ردراتسج یارب ناو ۰

 رل رول وا ال راهتسک ایدلا تیرغ تعنص لها 0 هدرلن و دا و یرلاد واراکب دع ۲

 .لاح همشح درع ترود س ۳1 ییرات ( ناونح ناور ۳11 همشح فصو رد )۰ : الوا

êa ا چی ER ا ER HE 

 ,یرهمشح جاروخخیشو یسهمشح اشایدما هداز یکم اهدنشاب وش راج ندلح ردرارور ا

 یسهدراب ( ناتسناح هناخ لبس تاربخ رد )۰۰۰. و یرلهمشح یو دزاب ناطاسو

 ندنسوبف یاب ندلح اما ردرلناشطع هناخ لبس ةا الب ا نادیهش ددع ا

 ردیسانعر زن رات كنهناخ لیبس یلباق یو" روا نوش روق هدنکو ا یسهناخ نیما كوصوك یرحا

 چ [ عید لس زن 5 مام نخ رات یدید بیغ فتاه

 ردراشمرتکر ابراج با هدرهشون راتاربابحاص هج (ناور با لالزراهناتخر بال
 ؟ردقو روهط ءام را یک .لالز بارش نلک ندنغاد جاتروخ تابح بآ 4 ندلج اما
 نرانادناخو ماجوعماحو ناخ كرهشهلج ردمضهلامیرس ه اغلاةیانو ردحا روخلبج یعتم 1

 یخد ندنراعاد قرط برغ هدست كىوق کی اما ردجاروخ نع و ندا یر 3

 ( نادناخ راوک شوخ بآ رب ددع رد ) ...و ردلکد عفا ردقلوا اما رلکءهرهشوم رلوص هڪ ۱

 ردهجروشیسهم ردراویراویق نادناخروطسم هدنالحسردددع قلا كم چ وایسهجنالوا "

 یسوماه ( ناتسزاز یوشراج تمالع رد ) رد راوصویق یسراپ زوب تابحبا یزو هک "
 رازه راک بابرا عم رداعیاص لها و فرح لها هحاکد ددع زو ترود كم ترود ۱
 همش ر ندنناحودم راک كتر نه رددوحوم هدرهش و راه نرود شودشح نف 1

 لاثم هعلق هدرهش و اما رولوا منام هزمتحابس یر رحت بولوا مالک لیوطت كستا فصو أ

 و کراو یناتسزاز یلوق سد و یلباق نوشروق لمکم و فااکم لامرپ یاتن رک راک رب ا
 دن رت ةع از اد راک ار طع ر او اغ راغ وقفل یراغامد كراهنشکن دیا لوخ د هیناخراک 1
 ]راک هجا وخ و ناکر ااغ كلام هنسهنس زخ رصم هح ؟ردناتسزازب رب رواوا طن ىغا 3 |

 بولوا لصاح تشهد و تربح همدا [۲] ندنسیثهرغ.یماعاص :شورر و نوا
 : ھاو هاش. دده زویحوا رہشو ینمی عردص ج زامل واریت کوږ دن و ازش و عیب ماحدزا ۳7 3

 ( یدننام لیبسو رتوکءام ) هلیسهوالع ( و ) یسورغود ردقوزو یزو كعارصءو [1
 ندنسدععاح ر [۷] (م)رورتسوک ی ددع ۱۰۳۳ هکر دللوا ۱

 دین 9 ۸۷ دین



 یمهمانتحایس یلج ایاوا

 خرم ناو :یراهذمد اده :یشراد اردنا توالت ناق ,زغغ ناخ یوم یفرامم .بابرا
  فاقوا كنهاتسا و ردمرتحم زر نع لاک بحاص هتفشا و هتفلا رب یراترضح یدنفا
 . یراتممنهادک ویابو هناوج و رپ عیج یسهنفنتسعن هدننرام خیطم نغالوا یسهربثک

 ۱ دی حول . هفیکب ندا ردرومشم هاماخ ر ررو ناشن ندمرا ۶ غاب هک اقج ردلودبم

 ۲ دواوا رنیآ بواوا دوجوم یرلارقف .اراهیکت هلج لصاما ۰... راوروس رایناطاب
 0 ۱ . ردماع یانشور مام ددع ر نوا یسلکود ( ناحتحار نالساف تامام حدمرد )

 ۱ یماج هفوصایاو یماج رکسعیضاق کهدنبرق همکحو ما لوچوک یهدلقیدب ادلج
 ۲ قجائلوا رک ذ كد زباب ناطل و.ماج یکی و یمامج اغا لیلخ هدنجما تسلح رادوفحو
 ۱ روک ذموب یماج هلقو رلرید مام هحیلغوب هنماج هملقلاتحت الوا ندنراماج ددع چ وا

 ۳ رلاشکلد ما نانلوا موق صوب .( .یماجكي فصورداما ) ردرافیطل مام عساو تیاغ

 گردعدق راک بیرغ و بیت زرط ریسلابجاو 6رداوه شوخ ماج ابیزو عنصمو حرفم
 !جیراراوید زاملماد هلماد هرطق ر بویلرد الصا یرلباق رونم یراراوید هشوک راج

 م نالا كم هج قالوا شوزرفع هدننمز و .اقوق ندالو نا رقعزو ماخنربمع
 ددع كيب هع و ردلهشود رام ص ضا ضیرعو لیوط نشرا رشتلا رمشیو راماخر

 ر هدننمز بولوا رونم یرلباسق هللا [ ۱ ] راماخ نوک قلتو نارومو فتو روالب
 * لیبر راویسلاعرصقرت .كجهدما لسغ.بورک ناهاشداپو ردنایام :هسلوا وبس
 هل رانا هقس هدرلا ر وق یناتحاما ردن ولخ یاقوفر لاثم نشنهاش رونلوا ج ورع هلبانابدرت

 0 ۵ > اسا لیسلس هراانروق ینامرسو ینامرک ندنراهلولرب ره ززني ندولخ رصق و
 / ۳ رارنقس هدناراک نابعا یضعل ردهاشداب یناقوف تولخ هاک اشام" تیغ رب هدا

 3 5 هدنناکهماحه رشط کرا و نطل ضوحر هدنطسو ات كنسهق قلقووص ردریسلابجاو یخد

 ا روایب رتفرعم یذ قاشع ندیا رظن یافت ةد بت رک ضو یو وک ر
 كناطلس هدهدرب هدنرهش نوف زم هدنتلایا ساویسرکم یلثم كنارالد ماحوب مالک لصاح
 2 ۳۸۰ هل (نانعازاک"یارس نموصخ تاماح ناسا هم «:. هلوا نا ف

 ب دوفح و یماح ییارس النم و یارس اشاپ الوا ردراو یرلماج نادناخ یارس
 ترام رد ) ردرلنوم راماج روهشم .. و یماح اغا دم یسادختک اغا دوم و یماج

 (ناخ لوس ) ندلح اقا رها رک ادوس ر ناخددع یتلاا نوا یسه ( ناکهجاوخ ناخ

 (م) نیئلوا ( رلماج ,) یسورغود ردزسهطش یهخسن [۱]
 ام وام



 كينالس

 رومعمو نینعو عنصمنالواقافآ رومشمبولوا زعروظنم بودا تدایعهدنجا اماردقوچ
 مالک لیوطت بویلوا زمتقاط هر رح هدایز یخد ردرلموقوب رلعماح امت ربع نالوا
 نانمؤم دجاسم ددع نایرد ) ادنعام ندرلعماعو دنا افتک | هلاودقو ود ر و

 نوشروق هت هدب راحا اما رد رلدجاسم نملس تالحم ددع یالا زو هل (نادحوم

 ندهلج راو رادحسم عسا و دعتسم هغلوا عماج ؟راو یرلهواز هلحم انس کرک لا
 ( نیرسقم و نلاع سرادم فاصوا ) ردرلنوب راه واز روهشم *... یدحسم .

 ءا رقلاراد ملعرد) ٭٭ ... یسهسردم ... ندهله اما ردنلاط امار وی نو

 رکج یاح انسکمراد Ye ندحماراد ددعرد) ۰. هدر ددع ۰ هل ( نم رج

 ( ناشیورد یاىع لا کت قیرط بابرا رک ذرد ) ۶۰۰۰ یساج ( نارضپ شوک
 نننه ور ومقال اما ردنا وک ف :ناشیذ ناتشیورد یاوتس ربب اقا بع: ی

 نیدلالالج هناخیولوم یمیظع تارنخ كناشاپ دحا هداز [۱] یکمتا هدنجنراخ وق یک |

 ةناتسآ همش رب ندزدتبحم لاک هناطلس ولوا لوا اما زدرصاق ناسل هدنفصو کردیهوز
 هدنجراخ ویق کی ینیمز ثامیطع ءاقناخوب الوا. لهدبا تأرج هربرحت نفاصوا كنتدامس |

 هل ردنایاع هدلا قایا کد قا . پولوا عقاو هدنیمز عفت را لصتم هنسراوید هم

 لاثم :هملق ر :هقشاب یلونق صد یعرحو ردرظان هایرد ید یرلهرع ؛ كنب وە رج ارقف
 هل ارل ەر وصقم نىك اب رک :نودهمیوا بناج كنسهاخ افصو عام هدنسا روا كيادبم ۾ ۱

 تشخ ر نوع تربعو نوملقو شق نلناز هرط شلروخ اقم راپ عنصم هج یار

 هقار عنصم . ندنسهبف یبههاخیولوم شاتکشب هدلومهالتیسا کراو یسهناخ عامس لب

 هنمروا هشی هناشم هنهق رب هلو یخد راج بییح یساوشب رپ ار کرد ریل ایچ
 كنژراو [۷] ولق اضو اقاو دازمو ناسحو یامدننام .هننوان | نجس یو رک را
 بولوا زجاع هسک غ لیق قرر یت وب نافاتلسا نانا ۴

 ردن د شخ هلجع یرانوتسنوزوم/بللطا ناخ عام سر ی زاوآ لاا ی م
 بار كوسو ردقو هدارقف هاشاخ 3 سا تربع تعنص نالوا راد و

 بارحم كز معلق نوعرتسا هدندحرس نیدوب رکم رافرتصت هدروخ نالوا م

 ینشوزرونمر شلوا هتسارا دانا رل دز وا تمهید عنصم نوک ءا وکی ول ناف

 ناقاتشم ناقاشع ندنرانرا هقافورقف هنهر رسو هنهرب اب ددعا زو هڪ کردان الوم رک

 واق هاو«: لا« نا. ولوف هاشو -: دل [۲] یجکک. ۱ : 2 [۱]
۲ ۵ 



 یمهمانتحایس ىلج الوا :

a r هو و 

 یخدو رلرب د ییماج لب نوجا ینیدلوا یلهرانم هج هلا ( ییماح ترامع هلآ ندنا )
 : ما لتیناحور هرکص ندجانروخ حماج ؟ردعنصم عماج ر یوروانوشروق
 0 اتش شی < ور مرا هلا طخ نسح نالوا موق هرزوا یسوق هلتق

 ۳ نیبلاقحلل میهاربا نب (۱) قحسایعا نیعلاناقاخ روتسد ی دق رخراد

 9 ... هنس (۲) نیلماعلارجا من ایفدهزلاباولما اهشرات یارایالارهعمای اورظنا

 وا یسوبق كباس نشورو ( ییماح اشاب ناملس ) هرجارافاوق ینمی رافافخ ندا

 ردو یحراب

 : محل ابر (4) وفعلاكنارفغ الئاس (۳) عمامااذه اصلاخ هفتن دق
 قم کل برو سا ادا رقفلا ناملس ( ۵) سا هخت راب الاف

 مت نوت هح دما قلوا هد رق كماتسزارز ییماح ( كى هزمح ( ندا

 3 ردو یحرا هرز وا الع هتع كئتالعم باب ردفطل مماج ولباق نوشرف زالوا

 ۲ ۰. ۰ دژدولالشلاید  اصلاخ (۸) یماج لا اذه(۷ )باوبلای دق

 ج )د وجسا له یی ا ولخ دا ليج ادبع هل اخرا لاق

 ی ندن ردحرغمو الح و اشکلد عماج رب ( یماج اشاپ نانس ) ندا

 فرش کیا ) ) ندا ردن و رومعم ۹۰ ] ( عماح یهلول کیا ) ندا ردرو رب دبعم

 ا ییدتا اینب [۱۲] هفرش یکیا یتسهرانم كعماجوب تاربخابحاص [۱۱] (عماح
 مو نیک (عهاح ها ) ندا هلع هللاةحر رد اشم ایس ین یدنفا لرش یحاص

 یماع لایوط ) ندا ردتک نم نادابآ و, رومعم ( يماج كب ىلع هرق ) ندنا ردعماح
 3 هاغ ( ماج یارس کسا ) ندنا ردالح یالصمر قوح اقوا كلام ههرذک / تعا

 اب بوت e نجلا ) ۳ ردرو ۳۹ لاثم نیطااس اتو

 و وون طال عماج عنصم یوتزوا موش روق هل هج را و٥ زلعما وح دینی هرجا مظع

 ٣“ 02 ینورغود [r] )م( ۹ هدکد اد |باس عارص هوب ۲إ قاعات ۷

 ih 111 یاب : دل « س ب [ه] (ع) ردیللوا ( ۳ ) یتورغود [4] (ع) ردللوا
 ۳۳ کمد د ؟ ( باوبلا ) كتظا" هدلاخ ییدلوا ("كب هزمت ) یا [۷]- رو رتنوک 6

 ۰ ) رونرتسوک ۸ عارصم كوص :]٩[ (م) ردنللوا( اغمالا )ینوغود [۸] (م) ۰ مدمهیالک |

  لهفرش یکی: «,س([۱۲] عماج یلهفیرش یکیا :س .عماج یلەفرش کیا [۱۱] یماج :ك [۱۰]
 ات ۷ ۴ ۵ تم



 كينالس

 هدنجما عماج ویو رد ومن ربع نوملقوب شق كجهدبا اشام راقشاع یشاطره کردراراوہ

 هللاماب ها لسع ندنیوصو ردباغارفتسا هسا مدا [۱]یلاعسا را ویمویق تایحبآ رب
 هدنحدم كعماحو لصاما ردوص عفا تیاغرولوا صالخ هسیا التم هءةرح یا یلام

 مدآ ی هدنف رط لونص هدیزوب ¢. كنسوف هلق كعماح و اما ردیطب وال

 ردیوفدم [۲ ] مىق یرلکدبد ینوک مساق هدنحا راو هقودنص ص ص ضایر هدالاب یو

 اشاپ مساق و راساح [ع] روطارپعا یلارق الا [۳]ریقفییح ردروطسمهدب راح راب درود

 ترایزو تب هرزوا [۵] یعوقو یخد ربقف هدک دنا لاّوس یهقودنص سحر یهدنق

 نالوا یئابنامج رو یساپاپشابو [۷] یراقورعو [1]یرلکسراو یمارزولحهدک دیدم
 هان وب ناسل هرزوا هةودنص صصص ضایر هش وکر اج هتشا هدن رلکدب د كدر وکه [ ۸]یلک

 راردهزوک بور وبس و بوليس راویرامادخ [4] هقشاببرود سشخاوا را

 ندر یسهلج بودیادنسپولد ¿ نسشمروک جی بودیاظح ۰ ]یسهلج و لارقهدمکیدب د
 ندلجنا تیآ هرزوا یرالطابنیا نوجمایحور یحاص نوت مساق بوقلاقەعايا 9 <
 راستعا بولوا یما هدیراید ناملا اا كعماح وب ینعی رایدروت وا هن بو وقوا راش هڪ

 ضایب هرابکی یخد هدنو اما ا هدرنشظ :تاتقماخ اشاپ مساق و

 ناورداش و راغص م الا قرق هنا کرا و یضوح لاوزداش شای دز قدم

 یانیمهق رب هرزوا رانوتس صرع ضا ها كزا ددعزکس راو دما رس ةق رب هرز

 ودو ینصم را هرزوا یسابع ةبتع كت سوق هلق ید كعماج ون و ردنوع تر
EE isنیملسالحالایحا دی زباب ناطلس یدتا نلاعلابر ا  

 ند اعلارحا ]1[ لمعیاق> لعلاب[۱ ۲]اودىعاو هح رات یا ۲۲۱1 دابعلارشعمایا و رظنا

n۸٩۷ هنس  
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 هرقح : ك س [۴] مساق : ك < س [۲] ردشمل کرخ هلیرسک كنيت 6 كتةزه 1

 ( یرافورغ ) هدداج یجند [۷] یرلکسه : ك [1] یقوام : ب -[] روطهرنا : ب | ]٤[
 كينع [۱۱] نابحأممهلجو :ب [۱۰] هتشابوودهف وا: ك[ 1 یلکیمن[۸ ] (م) ىنھىەي ۱

 (م) زدشنلیق نک اس یاد رعاش نوجما نزو ترورض ردیعج دل ( دیاع ) هلی دب دشت كنابو ی

 یک ییدزو یباسح ( و ) هکنوج ردیلوا ( اودبعا ) كرهروشود یواو یبورغود 1

 ( من ) یسوغود ردشیاک ایهدهسیا ( لمعی ) هلیو په هدرلهخسن [۱۳] (ع) رووزو هد
 باسح رولوا ( ند اعلارحا من اقح ملا اودبعا ) یسورغود كنعارص» خراب هدلاحوش ردب

 (م) ریرتسوک ی ۷ دک
NE !تین ۵  



 یمهمنتحایس یلچ ابلوا

 كوالا مر ءام هلیتداعس هانلاسر ترضح یسبقلوبمالسا ةفوصايایتح ردشهرکم نصم
 هبق لوا هدنرلقدروس فیرشت هایند ندنحر نوتاخ هنما یسهحک ندننا ینکیا نوا

 3 ولوا مدمم یسهق ییماحناطاس جاتروخ وو یسهق هفوصایا كينالسو هدقدلوا مدهم

 یتح ردهراکشا یراز نالوا رام هدنفرط هلبقكنهق یرلتمالع یرلکدنا ممرتو ریمعتنب
 قاطاس جاتروخوب یزفهاله ینا [۱] كلوسا نطنطسف كوي هدنحرا ون مور می

 هما همام نالوا یسهمک هبشتالب كراهرفک هدفرش سدق هرکص بودا انب ناعماج

 :نانلوارب رحت هرزوایسومق کردی دق هاکدىعم ەر ص وبا ینعل راشم زایو د ردشعا انس یرد

 3 ردو یحرات

 4 دلو یدتهم هلا یداه نوع هدقح قیرط یاتروخ خیش یدتبا تهو یس هنیحتف كنو

 [ ۲]یدلوا یدبعممالسا لعاثاشالهنهک ردو یدید نخرات قشاع هدنجا زا .نوح یدنلیق

 | هاشداب نامزفنوکرب یراترضحم جاتروخ خیش نکیا هسنک هدنخرات ٩۸۸ هتس

 رانابهر یربد و بودبا شورو كرەدىا یبکتو دیحوت وند هللا هللا هل رافوص عیه

 ملع هرزوایسهق راو یملع چ وا كنسهرانم الح ردبا یدم عماج بودا حتف ندنلا
  یاذاماشخا روفلالعو ردراشموق هرزوا هقیازق نانلوب یلوموک هدرب هللا نوتلآ هنيو

 ام ربع یخد و  ررود هدمرح ؟ردیتسروک سم ضام هرانکی ر قایا یلا قاحانوقوا
  یخد و (اتشاپ مساق یرزج عماج ) ندنآ ردیدمم ناخ كلاب ریسلابجاو :یسروک رب

 تیاغیوشروق یخد كنو  ردیلاع ق هت هتشپراخر ندنراجاغا ورس یلوتروا موشروق

 ذرعو ردقایا یعرکی زویکیا یلوط هجنراوهارح ندنسوق هلق كعماج وب [۳] ردعنصم
 ابو یرایقاص نوزوم نوتس ددع یللا زود رکو ربغص هل هدنجما ردقایا یللا زود

 زا عماح واریز ردراو راربیفص دومع هدرلرک یضعب هرزوا یر ر گردرانوتس مه سم
 اوشرا رمشتلا رمشب یضیعو لوط كس رل صعهمشوود کە دنجا یماحو ردشعلوا استاق

 یراراوندورد هلج وردرل رم س هش وکر اج كوي ردقهحیلاخررب یرب یه کردالحم سعصضایب
 هک اشاع بغا بحاو ردراراوید شعالق بیرغو بی زرطر لبا رارم یقاص یریا

  رورتسوک ینددع ۹۹۸ عارصم كوص [۲] كلونبا : ب . تالوبنا : ط « دل « س [1]

 . (م)ردشیاک اب یقر ٩۸۸ ناک هدنشابرطس هرگصندنو دوخای شیک ان یعارص» ع راتوبای هدلاحوا
 ع ردیلوروا عنصم : كل ؛ س [۲]

 ت ۴0۷ س



 ۱ نال

 یعرح ردههاخ كباب ةرانم دما سرب لاثم یور و ید ینوزوم 7 رو رد ام 3

 باتف | هنمز ندنرله ام لظ كرادهاس تخردیه کردنی هلا رارادهونم . تخرد لوا

 هوعدلا باحتسم احلص ناک و الضف 4 زعا یا هضرا یور یاوتو ام كاتا 5

 هق ریکراک ( عماج کسا) ندنآ هلوا دام [۱] نامزلاضارقنا ىلا 2 ل 1

 ردهمظعهق یوئروا نوشروق عنصم عدق زرطرب ندنراجاغا .یورس.[۷] هتیراخ لو

 هق هشنوک راح نوع ت ربع نوملق و شه هرزوا قارن نوتس رص ترد یمرکی هلج

 هز نالوا هدب رازاور یهدراسبو نا كنعنصم باب نالوا ىسوىق هلق اما ردلاث

 ایوک کشعوا هللوا ر رم داتسا یرامز لاثم [ع] نوربلح همرون و [۳] راک و

 نوا زو یضع ردقایا زویکیا یلوط كعماحو ردکلرک راک بیاحع کا و س

 ناطلس عماج یاشاع ) ندنآ ردقو یلثم هدرهش و کرلو یتالب هرات من ق |

 لامیرسک كا ددع زکس هرزوا راود رودمر ر اونار عماجو (هرس سدق جان روب 3 ۱

 نوکلیٌهق هرزو !یرک تردق یو 4 رر وناشن ندحزق سوق هنوک رب یر یه ؟ردرا 7

eود ردکحوک قایا نشب ندنسهق ك.هربک ةفوضای | نالوا هدلومالسا یسهساک ن  
 ناربحوهتسمدمدآ هدنلوا رظن هل رظنتربع کردالاب هقر هلب وا رای دابا له هل وا [6]قار ی

 یرلک اتددعزکس كنلاعهقوب ارز ردنا هدر شکم بونل هر خ ىرلەدىد مدرمرولوا ۳1

 بولوا نوع تربع نوملقو .سقن هلا راخآ .تمقیذ :ینقنمهدرخ, ,ینوکیلت ۶

 سش شما [۷] رلفرصت هل وا هانم هق وب بودا فرص .نرودقمراو فلسا نادات ّ

 ت رامعم رب هلی هدنمرا غابلدادش کلرک راک رب هلن وا هدنودرک كلف سلطا و

 ماخرورانوک انوک لوکحو موقم یراک صوصف عاونا نالوا هدننوربو نوردنا كعماج ر
 هدنسهسینک ینافتسا هرجا .یسهعلق نالوایتختیلارق نام ارام وقم, رکا نومت ربع

 ردقو هدعماح ر ]٩[ یراکهدرخنالوا هدیربنمو بارم .كعماح [۸] كویو مدمروکه ل د

 ردلکد لور وا موشروق یناوکن نم 4 هق نکل ردرساک ملقو رصق ناسل هدنحدم لصا ا

 ربسلا بجا ور یخدوب کردیلوتروا ی هک مدقراک هنوک ر هدننامز را ۱

 یا ۰3[ در وب هتشونراح : ك « س [۲] نارودلا :ط « دا « س 1

 (م) ردیللوا ( نورلح ) یسورغود [1] یواک : س[ شلووق مزج هءالو شلدی اد و

 رلهردانوو هع فرصت : كا [۷] ةساکو : كا ء س «ب[1] ناراضح نارامعم : دا ءس 0

 ۱ یراکریک هدروخ : ب ]٩[ (م) ردیللوا ( وو ) یوغود 1
 تفت ص0



n 

 ردى رلعماج هفوصایا ندنعودل وا یرلا كن زق ف وضیا نالواهد رهشهفوصكایدامناوع ای

<i2 ردقایا ششم زو لوط هم راوه ار ۶ ندنسوفهلق كنسهف وصايا كيالسو ر  

 راب كب هدنفرط لوص كنجحما عماج و YJ] ؟ردیریغ یاع رعاما ردقایا شب 0

 دش الج دیک هشت راقبج هلا نادر قایا یتلا ندودنک هنس ندیقاص لشي

 یور ؟ردهبیج و هسرغ تعنص رسلا تجاو هباعلا ةياغ ردقو یثم هدناهچ وب کراو

 کهدنمرح تاعماح وو ردقاف | رومشم هرجا ناب ناهج ناراشور ناحابس هدضرا

 e اورم ضاس تاق ردا تاق هرجا یر یر هدنحما یضوح هناخ تس دا

 هدنفصو یخدلونب کراو یراهلول ناورداشو یراحدق هراوفو هیقسق هفصهفص هدننآقرهو
  یرالحم نوتسددعزوقط هدب رلهفص باب هرشط كعماجو یخدو: ردرساکملقو رصاق ناسل

 11 نالوا مقر هرزوا یسوق هلقو ردرللقصمدومع رک دیحارخ مورررب_یرب نه کراو

 ۴ ردو یحشراب

 بيرغ ذوخْأم رافکلانم ٠ بحت راد مماج اذهو
 . هنس [۵].بیرق حه لق [4] خ.راتلو ل هللانمرصن [۲ ]عاب الف

 هدلوبمالسا هلا [1] یسوبق هفوصایا ون رک ف نیبرود ناسدنهم داتسا اما

 شورغ كيب قرق هراک اح وید )مدیا ریمعت بودیا دیدجت نموشروق لرولرب اقا وب
 ندنکیا هسبنک هدننامز رافک الاح ادخدح بویمرو اضر راناملسم ضرغی راشمرو
 :هزیوآ یالآ رب ردهرزوا مدق زرط عهاج نورد اما ررود بولوروا یعوشروق ورب
 . یرالیدانق اما ردلهزوک هداس یلفمو یربنمو ییارح بویلوا یراهاک اشاع تابولصمو

 .ردورغود هخسنوب ] هاج: ط مدل «س [۳) نالوا : ]۲[  ردرع یامتربع : ب [۱]
 را [01 (م) ردبسانم یسلوا ( 2 راتللف ) ]٤[ [ (م) رولوزو نزو هسزالوا ریمض هکنوج ۱

 : ك  س [11 (م) ردهدکمرتسوک ییددع (۸۰۰) هکردقجهقیج ندن-سهرابع ( بيرق حتف )
 et ندهیفوصایا و هیمیلس اما : ك . ندهيفوصايا وو هیمیلس اما : ب [۷] یمهبق

 تن ۷۵ بس



 كينالس

 یرایک .نامع رحمو زکد او زک دوق راح ناحالم هلح رداما یاح نامل العا ر ا

 هقراینادو [۱] زیقراقتدو لاقتر و ممرفو سولبهرط و و و رازجو ماشو
etارز رلرطب بوعار [۳] زوص هدنام و فولک ییا زونح و [۲] كملقو  

 هن وک كينه ندنراراکشو دیص كنام وو ردناماراد نامل راو یتمع جالوق یللا ق

 [5] یدسروقسا و [ه] یمایق و یاب [4] ریلرب و ینلاب ریکت اما راو یرایهام
 یسەعبرا بناح و ردروہشم یرلعاونا كنغلا [۷] سصولوا و ورک و یو ہم وقصواو

 كناملوبو راتود صد العا هن اما ردرارب یلوص غیص عی هقفوب یرارانکو یلاووا ق

 eg ردایردرا و د صد یشحم یرلکوا كنم رایوک .[۸] زورتح وهخدقهبرق درو

 لم زوطوا ندرلیوک لو! كينالسو ردهقرالا لص رشکیا ندایوذ .بولوا هدهرق رایوک

 ارز ردمزال قامار صد هتسرلفرط ییا رایک ناراو هنیرلکوا كر يوك لوا اما ردقازوا 1
 ر کلب ردمزال رذح تیاغ ؟ردزکد لاسموق يص يرارانک ابرد هدنفرط لب 1 ۱

 ردلوقعم قامطی هدنکوا رلیوک و هرزوا صد کیا نوجکنا هلوا یهاظ [4] هصرح |
 هدنلوب لوبمالسا هدنلامش كکينالس اما راقیچرایهام نوک انوک یخد هدنرلکوا راپوکو
 ینلاب نالي كرانا اما راقیچ یراقلاب نوک انوک كنبرللوک كنهزقنل ٌهبصقو كرلكشب ةبصق
 ندرلکشب رابره بویمقج یراقلاب نالب هلوا هدکنالسو بولوا روممشم هدنوکسم عبد |

 مالسلاو ردبا تخورف یرادایص بورک یهام رام هکینالس هزانورت ندنرللوک هزقنلو

 نادابآ كنالس ربش رد نامنع لآ نیطالس یاه مماوج تارا فاسوا "
 ارزو عماوج یریعو [۱۰] یضاق نیطالس بارحم ددع یللا زو رک و ریخص هله 3 ۱
 هوعدلا باحتسمو [۱۱] ینیرشندلج الوا ردرلهع دقهاکتدابع یرلاتب تا ربا سیا و ۱

 ند: اوباما رزکب هنعماجریک ُیفوصایا کهداوبمالسا( رک ةیفوصایا .عماج ) یظع هاکدیعم أ
 یرلعماح هفوصایا چ واوو ردردقوب ید هف وصايا راغ نوزفا برطو نک وچر

e MHS SL فا ك ۲۷1 زقراقودو AN 
 تم ك [ه] ردزسهطق طقف بر  NSتروا د 2 0

 روج : 2 . زورتجو : ط [۸] رفول ذك . رفولوا : ب [۷] یدنروقسا : " یدینروقسا

 هیضام : 2 [۱۰] [رد ح فرح یجنرب ] هضرح :ك «س [ردمیم یفرخ یی رب 4 هضم : پ ۹1

 فرشا : لا ۱
 دج ۷۷ س 3



 یس«هانتحایس ىلج ایلوا

 3 و ییاتمرصممیحو هوهقو رب و رکشو انحو ناتک ندنراعاتمكنسراید رصم لح کردراناکد

 یحهتسازک ددعیللاهلحو ردرا ویرلن زحم ناکرزابددعزورح واهل حو ردد وج و مهدساطاسقوس

 : هدنک وا یراوند هماق هللا ایردبل هدلمو یراناکد غابد ددعزو هلو ردهدلحم و یراناکد

 " هدنجراخیسوبق هلکساو ردراو یدحیسم ناغابد ددعرب و ردراو یراهناخراک ناغابد مظع

  عیجکرددابا مرارصق عماجرب یناقوف هدایرد بل ( یدنفافورلادبععماج ) لصتم ههملق
  كسالسیدنفا فژورلادع رددابا نشور هاکتدابعر یهاکهریسم هاکمارا كنهرثک تغام

 رامعهدنر هک اقح اما یسعااشنا یهاکتداعو هللا قمالوا عماحر هد و کیا یسالنم

  بودا یاقوف یحرفم عماح نعالوا كلام هیسدنه ملع و یرامعم ماع بحاص رب سا

 نانذّومو ن اشمو یساطخو ها كعماح بودا یرلناکد یسوشراح رصم هلم هدنتلا

 رادام اراد بولوا اغربع رصق رب ایوک اشکلد عماج وب شتا فقو هنیرانامادخ راسو

 رد رلکجهروصقم لنازوهرطهلج یفارطا یحد بولواراماح نارومو فن ورولاب ینارطا
 رحمو یرلناملسم راحت كنهعس ملاقا ارز ردلکد یلاخ ندر تعاح زورو بشیه

 1 هدناه بودا یاحتس تعاط هدهاکهربسم عماح و یرانأتمّوم حالم ناب كضما"

 1 ردهدراصحنورد ترامع هلح یربعندنو هدنحراخهعلق رلردبا اشاعوربس نرلیک نالوا

 .  نامایاج ناعلوب ( كالس مظع نام فصورد ) رتا وا ۲۱]) نشوراو هلکسا و اما

 نامل ر هدنتبامن یس رغ كلیوط زفروک نالوا هفاسم ليم زو ینالوط هر ندقرش
 1 [۵] كيو [4] توبلقر [۳] او هرسقو نویاقو [۳] هجراپ هراپ كيب نوا 6 ردمظع

 1 اسراضو [54] كسیمهرف و هشاشو [۸] جاطوو نورو هقارقو [۷ ] هفالبو ]٩[ هئسو

 اا زدمظع نامل رب رلا راک ھا هدرادشابو هنووامو هتیلغو هغردقو [۱۰] هولنکجو

 | سودول هلا قالوا قحا یزغآ هتراراکزور هلقو هتسوعودنوک و هسراک زور سودول

 . نرلرمد هتروکش هلا قالوا [۱۲] رب راتود صد العا نکل ردنا تباصا [۱۱] یعوق

 _ اور یو كابی هجثدا تخادنا رکشل هناعل بویلغاب یرلیمد هراهناموع مان نارتروق ناج

 1 : طس . اتاوهراقو : ك (۳] هجراي : ك س . هحراي : ب [۲] كنشوراو : ك [] ۳

 هنفرح ب] كنبو : ك [۵] نوییلقو : ب . توييلفو : ك ۰ س [4] اوهرقو : ب . اناوهرقو
 ۳ هتالبو : 3 ۱۷] هنیشو : هل [5],ردزسهطقا_یسهخسن س « ایبو.: ط.["یشلووق رسک
 1 > لنارم ۹3 جاطوو : ك س [۸] هقالبو : ب [ شلووق هحتف هنبرزوا كنقرح ٍب ]
 ۳ لای :31۲](م) راو همش هدنززوا تكنفرح ی [۷۱] هولکعیوع : 2 «س [ 01 لسعهرقوب

YOY mn 



 كالس

 ر دروطسم

 [۲] نب مراتفک ار یادخ نب رام تالون مو

 ۲۳ 1یرد ناپ ینچتف خراپ خ دود یدزاقهد ص ص یزوسو
 هنس

 FE سدنهم.داتسا امن ها تربع راک تناخا نانلادع 7 جی معن

 یسوبق هملق جا كن هلق یدب ندنار ردلکد نخ هراقاشع نروک کردمولعم نینرلانب رات

 ردیحرات ینرامع هرزوا

 یربهر هکم و رحم ربلا كلام نامع لآ میظع  ناخ ناخ ميهاربا ناطلس ترضح

 هنس ۵5 ٩۰
3 ٤ 

 رصقنافرعلا عمر رظا هایردو هرهش یتشا کیا ا

 قنووخ رصف لوا راحو ر ناحاس ناقاشع و ناکدنودو . ديوتا هلح راو یسلا

 8 2 5 و ا 3 ناهج ۳ [6] رو تیلور میت موج تهز
 هک یا 3

 یاس رد نخ یولوم ۲ د بو ردراو کک

 e قرهلواهنسانعمهللانالوازع ر aie كلب TE أ

 .فعض هکمردبانظ هدعارصمو ردبسانءاهد یسلوایدانم بولوا (انبرایادخ)یسورغود هدهسیانکم
 .ینیرشطف هللا یدرو « 47ف هدنلید نس ینعی «مانیر «ابادخ یراتفک نی » مان کوب و راو فيلأت

 یت درود که دارو [۳1 (م) رو هتسیاكء د « مش بلق طب رەھللا ؟؛ مروب ربغاح یهللا اغاد ؛ وقرب نالوا

 .هجیلشاب هکلب لکد نوچما 2 رات یی ییاف مظان هکك عبد .ردلکدزئاح یتیحالت قول غ زات عارص

 رامعم موخر یمظان ككرلنوب هکرویرتسوک رتی وب هدرب . سشملوس نوجنا قعالک ۲ یلاح یدنک
 ردقعالک !یمغیدلوان یرامعم كنهعلق مدصقم هدارو من ) یسانعمكتب یحنکیا .ردیسیدنک كنانس

 هرتهحوا نوجکنوا رددناع هرلیححم را قمزاب ینحتف ع را كکنالس یتحو «ییساشنا خزان ك :هع

 .هنم ) ع رات هلهجو ینیدلبشالک | ندعارصم یجنجوا [4] ۰(م) زویلوا كع د "( مدمشیاراق ل
 ۱۰۵) هدلاحوشرودبا (۱۰۵۱) هدکد لیا باسحهسیاهرابعو ردقچهقیج ندنس» رابع( هللاښ

 رلزنلهولج : پ . رازولوا رکهولج : ك [ه] (م) ردکرک هسلوا شیلک اي یف
 تی کن



 یسهمنتحایس ىلج ایلوا
 ee كاخ ناماس یزاغ یخد و یسهعلق هب هک ینعی ( دسا هعلق ناچ )

 رپ واویراهاخ ددع قرق هله هدننورد ؟ردنیتم هعلق تاق نکس ی اسا جوا

 ce گردالاب هعلق دما رس ریراو یسهنواز رو یرارابنا لالغو یراجنراط وص ددع

  هدنرلکلد لاغزام لوق صد رار هایردبلهلوا یراهعلق نورقو نوتم دوخایو هربدنمک

 ۱ تلود ؟راو یراپوط ارآ ناهج رانا هلک رعد هو رقرقو شرق رقرق ددع یعرکی هلج
 . زاغو زکد وز قوا لسوالود ملقا کم نلبوط دنناخ تراب وطور اغ القا ناب
 |۴ ردوروفیاه بولوا رظا هایرد یرایوط هلم كنسهملق هب یههلک ون اما هلوا هدن زا راصح

 ليم زکس یهدنرافرط وشرق ك دفروک | نوا یرلبوط و هدراسدنع زور مکناخ

 7 ویراتارف ددع یللا زو هلو ردرلپوط لیوط رکود یرلیق نالوا هدهددیعب ٌهفاسم

 " ودراو یراتامهم ه م كيزو هجو یرلنزاخ هناخ هجو یرارابنا لالغو ییماح فلکم

  نشرایللایدق هجنراو [] هنسهحان یلوتروا موشروقا ندنیمز كنسهاق هم هلک علقو و
 كتاب [۲] "هلق و یرلپوط یهاش قافوا رداهقهق راوند نتم و نلاق ینا مدا شب و الا

  كرهش و ردشلوا نیز بولیزد یک یو یرک هدنراهناخ لووارق [۳] هحللوروا موشروق
  باجو ردرلس وح هدنا رامرحم مج هلبذ ومن کردهدنسهلق هب صه لکو یادز هاخسوسحم

 ردو رات نانلوا ر رح هرزوا یسایلع ُهبتع كنسالعم باب رظان هلق

 8 یدلوا دسا ]٤[ رو بولپای هلیا یا نامز ناملس ناطلس ترضح ناده ریش

 ek هسلنید دسا [ه] ب رو هیعلق و روش راب ردهدنفا رطا هکر لبوط اه ردژا کیپ ر

 ۲ ۲ هن [1] نامز رخآ ریمغب ترجم كن هلقو یکیاقرق زو زوقطیحم را یدلوا

 ردیساسز را كنسهاخ ناو د ةر كب هعلق 2

 لا هناح ناود و یدیشلوا فرشم هبارخ [۷] تیاغ هلبارهد یرورض رک یهاشداپ یان
 ااا مرک ناک وب یدلق لیا تم 1۹] یبا و . . [۸1 خ.رات مدد بودا نیب ایشخ هجنروک

 ۱۰ ۲۲۱ هنس
E: ۷ 

 "هم راو هنر لوروا : < لک هحیا و روا : تب [۳] هلق : 2  نس [۷] هنسهجات : ك [۱]

 ۱ ۱۲۷] ااو نماز رخ شی ترم : ط « دل« س [1] جرب : كل [۵] جرب : ك [ ؛]
 ۲ دلبا د روص یهاشداپ یاب ۰ ردنکم قاوا هلوش یورغود ردزسانهم هلیلاحو عارصم

 3 ردنکم قلوا E یسورغود راو كاكيسكا ردقوزو یزو كءارصمو [۸] (م) ( تیاغ
 . .ته اجو )غیر 1 اج : ك ]٩[ (م) ( رات مدد مهدید بودیا نیسحایشخ هجنوروک )
 ۱ [ (م) ردمات ورویقح ندنعارص» (ایحا مرک ناکرب ی دلقهلبا

 سس | ۵ + .تتس



 ۰ تاب الس ا

 هرزوا یراراود هماق یراز'وعا هاح بواکب تبوآ بود كب هللا ردکی یراناب هاکن و |
 دحرس تیاف ارز .رارهدا ر زعت یرانابمدد .نانلوبا ءدتلفع [۱] باخ تو شالود لوق ۱

 هجو سوقلیف یعدق ٌهماق وب هحرک ( كيالس ٌهلق ترا سعترد ) زدمظغ رد ر

 ریمع بودا حتف ناخ. دام: ناطانس یزاغ راکدب وادخ بودا انب رلنایا وب سومیلطب

 هدنخرات [۲] ۹۵۳ هنس بولوا رادهنخر یرلرب هج هلا مایا روح اما شا ممر و
 ناخ ناملس هکیردن | علق و هراهقوح ةملقو سوفزوک هملقو لتسف هل هرجا دیفس رحم

 رانیتم ٌهعلق دبع ترود یال بناج بودا ایخاهعلق بودا ,اتشم هدکیالشو نک ردگ 8
 هلق الوا شهلا ناینلایوق و ناو ٌهعلق و اهقهق ةعلق ازک ر تالاب هعلقو بولیا اشنا

 یناص یرلکلد لاغزام ددع ییا نوا رظان هایرد بل یسهءاق رادراو دنس هوك فرق ۱

 هتساریپ هللا راپوط هاش رافص مدا ددع رر هدلاغزام یه و هتسسازا هلبا راوق سد 6

 رفاک نزک هدایرد بوجا نرلناهد یک رب تفهردژا یخد یرایوط زعم. لاب ددع نوآ 8
 اهم رضاح هرزوا را رع بودوروف ینامل یسهلمح كراب ,وط هدامآ هغم غ زع هنیرا 1

 لاک یدق ثكراود رادام اراد كرادرا و علق و و ردرلءفدم دما رس و ترم ]

 موشروف ددع ید هلم و ردراود شاط رک :راک ل انا ما ست اما ردالابنشرا شب نوا"
 رد رلکر دنم 1 یر سه ؟ردرمطع عاق تاق رزکس و حوا یو روا 3

 ردراو یراب وط دما رس یهاش زو 2 هدي زالعا هورذا و هدن را« ط تاقردا تاقو ا

 قلناهاکن بوناکب كشك بولوا ر ت ددع زوحوا هلح [۳] هدنسهفص یهو 1

 ردو یخشرات هرزوا یسابلعهتع كانبرلوقمد تاقکیا رظان هاش بناج كنهعلقو و دردی

 تداع توغص نمز هاشنپش تداعس بحاص نامر ناملس

 [ < ]تداپشنالوایدب اراصب الاواوا داش هعلق و بووا هدننامز

 ٩۰۲ هنس تداعسرد [ ه] ج رو 2 .راب هکو یدمش هدنزو رب هدنتح یالف ۰

 هایلاحوب عارصمو ]¢[ هدنسهقطیو : كل [۳] ٩6۲ :ط . دل «س [۲1] باوخ ؛ ك [1] ي ۱

 جرب :2«س [ه] (م)ردیللوا یشرب یک ( تداہش دبال ردا راصبالااولوا) یورغود ردزسانعم
 هلو هیلعءان روە هرکی هشمروک ل اصح هفدزوا هدیمظان ردهحزسررض ندنسهطق مظن عزام وش |

 هباسحو زامزاب هدنلکش (ج رو ) رو هد رات رب ینید زای نوجا ناخ ناماسناطلس یعاشرب
GEا تفاسردت را کەدعارصمكوص ع . را  GEE)فل ومهکو بلاحرو دی |  

 یخ را ردو ) یارصمروک ذم طتفراو هدهمعت نوجما قلو یو .روسد )٩۰۲( قربلآندهباتک

 ینح هن ولو هدنتل ۲ (تداعسردج رب) كنطفل (و) ةداروصو ردمزالك ۶ |حیحصت هی د (تداعسردجرب

 .رولواشلوا )٩4۰۲( ع رات هنلعءانو ریلیشالک | ىل دبا عم هلددع ٤٤ ٩( كن ددع (۸) ىف

 هلضلشیلک ايظفل هکنوح زامهلوا هسلشد قحهقیح ند (تداعسرد جرو) جرات قرهلوا لاح ضرف |

 [م) رولوا لا( 4٩ کتب زالوا لصاع بزن هد 8 زا
 تبسم ۱ ۱ تح ۱



 1 ۱ یسهمانتحایس ىلج اوا
 یی ۳

 5 و ن یعرج رادام ارتاد یاکالاج س علق س باسح و ۳۹ فرط

 ایرد و یدرلک هدایز یخ د مدآ كم هی ندهرشط هساوا هدف او أ ردمدا

 ۳3 . تاق ردنا تاق ینبم هرزوا [۱] تفاشم تیاغ اما ردراوید تاق نیلا هل یسهعلق یرانک

 3 ا انب ی اب داتسا .دنزوب یراراوند كکینالس ةعلقوبو ردراو یراجاربا نتمو عنصم
 اک چ وا. هنبسهحفص .كاهماق رادام اراد بودیا ارجا_[۲].ینرامعم_سددهم تفرعم

 ۱ .كنیر ود شاط الح و لقصمو ا ادعام بود [4] فاشوم ,شقنم [۳] ندلوط

  هدعدق نامز ردرم نک زا های ضو غ و نشرا چ وا یمرکی لماک یدق

 . ,یرلشاط احاح هلبا مایار و ور ندلپ 2 ردق و اما شعا اس نهتم و یوق هب اعل اة اغ

 . لاقددع زوقط از هملقوو شلود هللا لامر و بار یراقدنخ ضعبو شلوا رادهتخر
 . هملقو ردرلوق ددع نکس هج ییالث بناچ تکیالس بولوا عقاو هرزوا رارابو راغاد

 ۲ الوا ردغلاغا یرادزد راصح ددع یلا هلو ردراصح هلو ءو تاق قلا هلح ا

 واو ردسهعلق رادراویراصح تاق ییاو ردیسهعلقرمش كوي یراصح هلو تاقر
 ۱ . نقاشوق یسهلو یحنشبو ردسهعلق هلق ید یسهلو یجدردو زدفلاغ هب سم هک یناق

 ۲ یتلآ نالوا راس غ ریال یخ هان ترم یو تق ۱3 نواز
 ۳ کیا تجهنا ءرهش یفشا كنهلق ید یخد وق ییا ادعام ندنراوق رو ككراراصح هلو

  ودراو یراراود الاب نشرا زوتوا نکل ا تاق نیلا اما راو رلوبق صد ددع
 ۳ 2 هدرانمز یقلعاط ارز ردقو ,قدنخ الصا.مدرانویم و نوردنا كراراصح,,هلووبو
 ۲ یقمزاق مال ندنناشاط هستبا هرصاحم نمشود ندنیدلوا نکم قمزاق قدنخ کردشملزا
 ١ . كنهملق و و هللاهظمح رد اینبلا میفر نن طابر بعص هک فج ردلکد ناکما لیاق یخد

 | نیتم هلقرب هدمدآ یللا بولوا كسرد كسرد لاثم یطرص قیلاب یراجارتاو هلق اینک |
 ]5[  یللا زوب لج رادام اراد هلبرهلق [ه] هن راصح هرزوا باسح وب ردشلوا عقاو
 ۱ 1 . هتسهآ هحهداس هعلق ریقف ر ER ردد نادد ددع كی ترود هلم جو ردهلق ددع

 . مدتسا رظن هلا رظن ناعما بودا رود [۷] ثلثم لکسش هدنعاس,سشپ لماک هلبا:شور

 ۱ و بوئلاح یسهناخرتهمیناطاس تبون هدر شب هحیک ره هرجا هعلقو هلو

 و را ةو ك 7دا طح تا ۰.9 شن

  هرک قوح رب ] هچ : : 2 [61 قاشوق :ك «ب [4] ( ندهلغوط ) ندهلوط : 2 [۳] ی رامعم

 لم ك  س [۷] یللا : ك [5] [ (م) یدع هيد ( هجم )
 لب ۹



 كينالس

 یر و هدننروت وب یو ام و ارت ۳ سا بوی

 جی ندا ردوق ا رظا هب رغ ا i زوحوا هرس و یوق را 9

 هک زا وود جوف ه لع فرط بولوا مدا زو ترود لماک کردیسوق هناخ یولو

 برغ هقاک بوشا رادو هرد ندنسهرشط یراود هعلق وراقو شوق هلاشباج ندنآ
 [۲] هدننرو یسهلق رایزاغو ردنیتم راوند تاقنالای كدهنسەلقرابزاغ بود" شدا ۰ :

 ندونقیی کوک دم ردیراود هعلق نتمو بعص تاق ییا هحمراو هب هلف یدب ۴ هنف ظ نیت ِ

 كم اما ردراود ماا همرک زو ید كسحوا ج ردقون قدنخ هحیناک هبولق یدب 0

 زو ر یس كم ادعام ردراوتسا طراح ناتم و بعص تاق نلاي یراوتد اكر مدا ز رو

 نوو هونج ۰ 7 ندا ردرا 7 یوق ا هحینلک هلق 0 ی ا 1 :

 باد بم ییا یو دیو تیم بایت یا روا ه ونح تم

 هحرد بودا هجون هونج تاج هس ینشا ندنا زوم هۆ رش تباح ین وب

 یداو زدم قآ كم هح را وهتنرو یسهاق ه ص هلک نتمدس هدایرد بل بوک ا

 یدادش تاقنلایو ردقو قدنخ ید هحینلک هنئرول یسهلق هن مهلکو ییشالتوقو نده

 83 قىلالا هخ رانک" ایرد هرشط ندنسهاق هه صهلک و اما ردراوتسا اونو اع ی

 هن لک بورک ی رجا ندنسوبق ه بلک ندلجا لوا رکود ایزد یقرطلوا ارز ردلکش
 ندنزوب جا كنر وند هملق دهنسوق هاکسا ات ندنا لدسوق یسهناخناوید زی
 ةجراو [] هنسهملق رادزاو ا بتوقح ةرشط ندنسویق هکسا ندنا_ رذمدا و

 كنسهشوک :چوا تلکینالس غلق هرم ون ردم دا كيت لماک بودک لام هّرظ +

 : هما هک ات ندهشوک ون ردهدهشوک نظان هغ ینهعلق رادراوو بولوا مام نیش

 نام هدایرد ك قرا هش وک کیا و و ردر ظا هن هلق بناح یرو یسهشوک یسهع ل 1

 ردیفرط هرقو ردهلق ید لاش تفاح وراقو شوم ندنسهعلق هب لک شدو ردیف

 راتمنس نظا هر بناح یتشا شاب هحشواو اس هتک« شما رادراو ا نما خەو ۱

 رو ردەرق ,یباج کیا کینال ٌةماقوب لصاما ردیتمس [+] ر یخد یفرطوب بولو ا
39 

 جنین ت زالو اوج هاو و س +

 (م) ردیلباقم ( رحم )[5] هنسةلق : ك < س ه] .یمهامدآ : ت . یالعدا | :ك [4] هدنیمز هجزود :ك [۳] ندننروب : دل« س ءب [۷] کیسا :دل « سس
 او



 یم«همانتحایس یلح ایلوا

 . یرادزدراصح ۰. .ویرادزدراصح هرواو یرادزدیسهلقه صهلکو یرادزد هعلق ج وراقو

  ریفصهرایددع ... هلو راو یراهناخهجویراتارفن هقشاب هقشاب كننرب ىه كن رانووراو
 ردقلاغا ددع قرق هلحو راو یرانارغ هعلق ددع ... هلحو راو یرلیوط زع لاب رتگروب

 ]۱[  برضو یساغا ییشب و یساغا یرا راضحو یساغا لوق لوصو یساغا لوق غاص الوا

 . راتجتورابو یساغا رایجهبج یلریو یساغایجشوط یلریو یساغا ناسولترامو [۲]یساغاراصح
 تاغا بتنحو 7 | . و یناغا ناسایو یتا
 ا شو 1 دوو“ كل انجو  یناخا نلنوقو نابهدندو یساغا رادجاب و

 وص كولبوجو یتشاب وص رهشو یثاب دمتعمو [4] یساغا رامعمو یتما [۳] جورخوب
 . ینادختک و یتما هاختوراب و ... یسدشاب

E 

 ۱ دو راب رمسلابجاو هناخزاکر امتربع کرا و یرلتارفن هناخدوراب هدعزوحواو ... یرلتناکو

  ناخناملسناظلس نوناق مالک حیا روتلوار رحت یفاصوا یخد كنآ هلیلحم کردانعر ناخ
 3 ردرانافانضا نالوا رب روت یزاهفاطیرکسعو طداضو اخ ثانسهعاق كينالسوت هرزوا

 ۲ ( كينالس ٌملق لاکشا نمز نایرد) یدنلوا ریرحت هرزوازحنودلوا تقاو لاجالالع
iددع لبم زو لوط هدناخاس [61] ىلا مور لد فش رحم الوا  eقیر تناح كل  | 

 و یتسهماق ما هدنرانک نام" [] لا و كدیلخ لوا بواوا عقاو هدنتاهن

 ۳ روس و ان نکس اب كتس یدادش تلتم لکش هرزوا یلاع هتشپ یلایقو یلقاریّوط

 0 sS ناشلامظع [۷] یتاخو نابتبلا عفر راوتسا راصح نتتمدسو ناصح صح یانعر

 (گردعساو هعلقر ردقوت یلتء هدضينا رحم لحاس هبوب هرومعم طابزرب هاب وا ؟ردهدق

 ۳ هشاح لاش ردهدمب هفاسع لیم کیا یضرع هنفرط هرق ردم چوا لوط هدایرد بل

 1 . كاهلق و اما .نمرا پوطالصا کردءدیمب "هلاوخ هراصح چرا یراغاد. ناطاس جاتووح

 1 ر ندقرش زفروکو ا کرد زفروک را لدیفسرح یی ونج بناجر و | رد هرق یناجت ییا
 اؤ تاق ردا تاق هرزوا یر یر یرلوا هلخ دراضح نورد بولوا مقاو هال وط

 كاس نوا هجنزاو هتسهعیکی زادزاو ات یفرط بّرغ ردرانادناخ زظان هنسایرد' زفروک
 دراو الوا (كيالسراصح مرج رادام اراد ٹاتتضنزد ) ردزلاتعر تور ظا هارت رب

 OS عزل ] برع : ط ۶ دل « شا 1
  ط هک ون 1. اب: ك1 1] لیا : بت [ه] یثاب : 2« س « ب [4] ینیما جارخ : ك ( نسب
 e ["شلوت وق هرسک هدنتلا كفاك ] قلخ و : ك [۷] [ ردقو هدنسەخسن:

 1 تست E ۷ تس



 كکرال و ۲ یراع وب ۳1 یتماعز و *YA ۲ ۳ ندیهاشداپ 1

 وشابم هتیرارزوا [۱] كنرلکروب نا بوط ؟ردتماعز ددع 4۰ ۰ یتماعز یب قاجوآ ۱

 قاجواراج بابراو اعز بابراوب رارکح یرلپوط زم لاب هلباراسوماج هدرفسنح بولوا ۱
 ی اوہ هل ارلولهح هرزوا نوناق هدرفسنیح هل رکسع:انساشیابو یرکسع یبناکورو ۱

 ادعام ندنسهفاط یرکسعو اما وولوا رکسع هداما حالس ر هدیزک ددع ك ۲

 : ردراو یرکسع ناقاتجو ناکورو كيب کیا نوا لماک یرکسع یتنکما هدقاحینسو ِ
 غ وطو یملعو لط و یب هقشاب رارد یاکوروب كالس ناملسم هدیناقاخ رنفد رانا

 مالسالاخیش هلسهاب تیولوم ها زویشب ( یلوسر عرش ناک اح ) ددراو یساولریم
 ,ید یرابتفم ینح بهذم و کلام بهذمو یفاش بهذم ندالث بهاذم و یسفنح

 یسالنم یدنفا زر نع و فیرش هللا تیولوم ها زویشب و راو فاربشالل بو ردراو"

 لاقو لق الصا هدننای كنسالنم رهشوم راملسمو اشاپو کب ردالنم [۲]كامادبج کردراو
 .هدنعاحنس و ردرلارق رومعم ددع «.. هلح هدر اضق ددع چ وا یسهیحا و نا نمد

 اما نو وا ررر هل یخد یراهحبنو یدنلوا رب رحت یسج+ :ردرلاضق ددع .:. هل
 هدایرد بل اضقوب زر ءاضق یسقردس ءاضق ت ءاضق یرلسای كنسالنم

 ردراو ىرارطصنم ددع قلا شعلا زویحوا هاه بولوا مقاو هدنورو ر لام هرزج

 هد س هک نداو یاب : وسراح الوا ردراو یاب یخد هدر درود هرجا كينالس رهشو

 ودرایعرش اح هلج رلنو ردراو یاب اغا بستحو ی این یسوشراج رصم و یاب

 یرجیکیو یوادرس ی یرجیکی و اک ميس الوا ( راو یخد یرایفرع 1 اما) و
 ناود و یشوواح شابو یساغا كيالس نلک. هاصح نوحیس هفوح یرجیکی ندنعاجوا

 ردراو یسشاب یحوطو یاب یجهجو یسیرچیکی هدوا ربو شوواب لوجوت و یسپدنفا
 .یوکساون راجو یرخواو ناصیلاو راردبا هظفا بولک ندهاتسا هل رکسع هدوا رر

 .یرافک كيدهنو ارز ردرلرومأم «هظفاحم یخد یراررکبع كنبراقاجنس [۳] نرزو

 اواو فوات تینا رافکز یسامنتود هنسمو اپاپو هقودو هطلامو یمانوو ٩

 "الوا ردراو یرارادزد هعلقددع درود هام و ید درجو ےک ی قرقهدکینالسو ۱

 هلینوکس كفاك <« یرسک .كمال « ىح كمي یبهلک ( كل» ) [۲۲] تب راکورو « 2 [۱]

 های راز, 1 نرزرپ : ك [۳] (م) روید EE ) ییهگوب فلّو» ردشما کر ح
 1 (م) قدرازای ( نیرزرب ) ردق ترا

 200 سا

 ۱۰ س یمهمانتح ایس یلچ ایلوا



 ¥ تهج كم لد کب هل رادرفک ۳0 زوج هاو و 5او دن 2آ کو وا

 13 ودا مکح ا رادو یش دب هنس: رشم بواوا كلام اھت هنسهعلق قال

 وہ موق لام الام یلیامور كرهد كينالس مز بویلاق دوهج موق رب هدهسدقم ضرا
 دن رهش هبلف ینمی ندنرهش اینودک ام لارقمان [۱] شطشغ  ندنرللارق مورناه هحنلوا

  هرصامبولک هرزوا كينالس هل رکشل یسهرفک مور كيزوب هرک ىتلا بودبا جورخ
 رواک هکیالس هبا ا ینو زوج نکیا هدنساتنا لادجو تنجا بودنا

 . تام ینرف زونج راکرخا رایدامهلو رفظ دکیالس رامور بودیا دادما هرایدوم
 ۱۳ وا ا ا دوه موق ندلجتا "یرلقدوقوا نیجنا باک بولوا ندیخیسم

 رتشا بودا حالصا نرانسام كرامور هللا دوم بورک یلزونج هنیراتسام

 ندرصعلوا بولوا حلص دقع [۳] هدننیاموبد راهلوا كلام هکینالس هرزوا [۷]یونس
 ۳ اا هدرصعلوا اما ردلامالام هدکننالس هش ینهغاط دوج اذهااتمون" لا

 وصایا هرجا كينالس رهش مکیدبا تروع مانب كلم رب مان فوصاإيا ندنفرط مور
 ؟لملوا ید نعماج هیفوصایا برطو هدلوبمالساو یدنآ انبلوا نسهسنک
 2 5 ندا ممر و ربمعآ یلویمالسا بودا رو هنس زو ید هرکصندنا یدای
 ۔ ےظع ریدر هدکینالس یخد لوا بولواكلام هکینالس تروعما ۲ ع]هنالهیسان | كناو

 الهوب بودک هغ رش سدق هللا ها نویلم كم [۵] هلبنوا كنيططسق ىلعوا بودا
 هلاقیرایدوهم كم هع هدکینالس رش بودنا انس [4] هما مان هماعا هدسدق تروع

 رش و مالک هصالخ رابدلاق یک ایاعر رلیدوهم بولوا کلم "القتسم هدکینالس تور
 7 eut هدنخح را ۷۹۲ هنس رکا بودا لاقتنا هلود ندلود ددع زو هع تاشالش

 ندنرلارزو یزاغ ناخروا نا لوا ناخ دام ناطلس ینعی راکدنوادخ یزاغ

 E یزاغ ناخ ناملس الاح بودیآحتف هل ارهق تسد ندللا مور :رفک كب سونروا

 ۱ رخ : هل رزو لیا مور یکب الاح نکل ردیتخت یکب قاحنس هقشاب هدنتلایا یلیا مور هرزوا
 ۸] هتلا [9 ]ار هرات وا بوشاآ رفس هلا رلاشاب نادومق یرزو رازج بویمشا

 ! نرل كنساشاب ردرومأم کمشا رفیس هدایرد بولوا كلام هرلهغردق [ ]٩ سلهسروف

 ایم : دل « س [4] هدنرلتیام : ذل [۳] یوس : ك [۲] شوطشغا : دل [۱]
 3 ) هلیجو ییداع كرم یسورغود ] هما مان همامغ :ط [] هل ذا + س اھو ا

 3 هسروف : : كل [4] هتسلا : ك ۸1 ایلاب : ك ء س [۷] [ (م) ردنکم قلوا ( همامغ مات

ِ ۱ E 
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 رار دكيناللس روپشم طلغ ندکینهلس بولوا یم بسا كنا الاح بورو هتخ ناوجآ
 هحش رلود 2 . هدکنرف نا روو 0 هدنب ال ناسل رار د كم هاش یدوم مت اما

 راد رب دابا ردنب مظعم داوس بولوا راجع هدمور تسد هنوک ندنوک لدی * هملقو مال

 ندنقرف هلبا ایرک ز را رلیدوجم یایرک ز ترضح هدسدقم ضرا هکنوچ یداوا دا ۱

 بوک د هی ترضح یساکس تفالخ جا و یرهم تلاسرو توبن بودبا قلف <
 یزبق نعل مان ... نالوا یلاض لارق لرصع لوا هدک دنا توعد هنید هب یدوهم موق

 عورشمو هدزفید بهذم ی یح هدک دنا بلط اوتف ندی یح نوجما قالا 9 3

 ر كابەرقا انا حرص » » بودا ما یولع دوم موق ندلجا کودمرو اوتف ود |

 ترضحبودا هنا یخد ینا ود « یدتسادلوت یسع [۱] دلو الب نوچ نکیا زق

 [۳] هدنررف ما [۲] تص مرق یر ی هفرش سدق
 بودبا ,نفد هدنما هيما .عماج هدهرش ماش نهرش ساز بوی

 ناعا امدقم هایش توضح مدمب رایدوق هدنمزر ز رز هدر د هم
 ندناتسدروک بودا عاقب نکیدتنا دیش رایدوم نا ترضح منت نر

 نوجا قلا نماقتنا ین يح نوخ بودبا جورخ هلیسهفاط مور كيب زوب هرک شب
 دارک اغ نادبد یرایدوم كيب زو ہ هرکه هحناکه س دقو انو تاج

 یدردا نایرجراو نوحبسو نوحبج لیس دوم نوخ هدرایدره بورک ندنناج

 بودباماعلتق هل رلیا دالوایرایدوم كیب شم زو هدنوک رب بولک هتفص مظع

 فسلاةشندا ردنایاع راق یدنا نایرجدومنوخ هدنرار هح كنسراهردیرهشتفص الاح

 [«لهلیلحو[6] تور و [4] هدیصو هکعونالقسعو هفایهعلق دوم موق كيیزو هح نالوا ۱

 راتطیشو لیخ كيب هن بولک هکینالسو بودیارارف هلرایک دوې موق ندرلعالق ردنبمآ |
 بورف هلمح یعورموق هدکینالس رهش بودا نوخش هحیک ر بوک هکینالس ٌهعلق 0

 کینال نوچیکنا رلیداوا فرصتم لیپ قرق زوب بولآ هریضست ٌ+بضیق یینالس
 یدیاراوكام یدوهبو, هدنیحذم [۷] ینارق رب هدر .رایدید دوم راد مورن

 یسازاب هدنلکش ( هدرق ) [۳] ۰(م), ندیلبزاب مدنلکش ( هیلطسبس ) هلبا س ییا

 (م)ردروپشم یل زای (تورپ) [9]:(م).ردرویمهم یسلزای هدنکش ( ا ) [41 (م) ,
 ۱ حارق د 2 ۱۷1 (م) ردقج هلوا زمکیدید (هلبج) هک م ردا ن ان1 هیلیج :

 تیام .NE ا



۳ 

 کندو جاحا حام هراتاصقو ارق نالوا هدرایحاوت یربعو Rt كالس میح

 هبرق ) بودک هقرش بناج بوقلاق ندنآ مالسلاو رولوا لصاح هرزوا ترف و یزوط

 كالس یخدرابوک وب (تبث يرق ) و ( ونک !ٌهیرق ) و ( یلاداویوو هیرق ) و ( هزهوک
 بودیک هنیناج هلبق بوک [۱] هدتعاس + یرانو ردیسهحان یساضق

 كن ا هزم مراوت یطقو یسیدغم و فرص و ناتال و مور ناو نخروم لوس
 قالا سبقلب کردمالسلاهیلع ناملس ترضح ندبا داینب یرهش و ادتبا ہرزوا یر رحت
 ۳ ییاهج [۳) ترک هراکزور ینتخو [۲] بودرتک ء رای ندرهش اس
 E هدنک اخ یرہش هننآ هذمور راید ادتبا انآ سیقلب 9 ور
 1 ۳۲ ران را الخ بوردا اش مظع رصق رب هدنا بوروک یعفترم یار

 ۱ ک کر روتک اوهر ییناملس هاکراب راکروز راکزور هلا ې ناملس نامرف ند 1 ردیهابو

 : ناتسرانح الاح مان هلقیدب كيالسنمز بودم ظحیخدندننیمز كکینالس شو انا سدقلب
 یاس نالس ترضح نامز هجا بوردنآ اشنا مرا رصق رب هنب هدر نالوا
 8 رارولوا نک اس ا راو د و یر و روبط و شوحو و نج و سنا اا هدنننمز

 هدر هیفوصایا كلوبمالسا هللرهش [4] هطیر و ندنا هننمز یسهملق هلاوق هلبتخت اوهر
 ۱ ۱ 8 ا نیا .مدغاب نو .هدنسهملق .نوزفا يرط ينا
 ٠ دخت سدق نجا مدنسکبدلمب ماه. ندنآ هدقوا سالا ندب
 نر یور بودبا رام رلاغتربع رصق نوح رطاخ ا۱ سسقلب هدرار ددع كم چ وا

 3 ا هدر كم هح كناتسرام لوا الح یدنا رامع ناماس ترضح نافوطلادعب
 5 از ترضح هد رصع معج ر كم یعوا ا لس ترضح ه رکصندا رد یهاظ یرلاس

 4 :بودا روهظ مکح سوقلف باس نامزكرانابولک همایند نجس مریلا ولوا
 ۱ الس ویو یسلق هلاوق بولوا ناشیذ هاشداپ رب هدمور راید بورتک ناعا هایرک ,ز
 3 یتسهعلق كينالس هدنر یسلاع رصق یدنا اس كناملس ترضج هدننمز یسلق
 زیشمان كم هلس یلعوا كوی ناموکح بودا ان مدقم هنس ۸ قدسدالو كتلاسر

 زوب : : ك ]٤[ (م) ردمومضم فاک [۳] (م) ردحوتښم فاک [۲] هدتعاس ٤ : ب [۱]
 ( ردزسهطقن ةن یرلهخسن س « ب )

 ۱6۲ سس



 بد دیس و
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 یسهیرق رای _ ۳
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 سوف راک هدرو 9 و رو هلا كعا هدهاشم هرکه ح نعف یتلخ رايد لوا ۱

 یضوح ررولوا تسرد نن بوم هینامرک بولوا ووه هل را همیخ رامدآ كيب زو هت

 هللادنغ یلوملا ) ( راضح روم هاکگرابز ) توک هربش هب نا: 3
 رهش لزنم ) هدنعاس ٤ هن بودبا قوذ نوک جوا هدراصح سدو ...[۱] ( لا
 زوریسیارحم هونج بناج بوشلعادو هللا باحا هل هدزوریسرمش حابصلا یلع ( زر 1 ۲

 هدنناح لاش ا رہو بو نانمطغ میخ جاعا نرمراصح صد بودک هر

 ندرلس یسهصق [۲] هسحنسود و انحوق و ندنرلعاد لدن وک ٩ تشاو وقام

 روبع ندنرلارګ زوربس وب بونا غوا هراتاصق هڪ و هرلارق ددع زود هڪ بال

 هد رق یرلهصق [۳] ولکب هزکد قآ رها نایرح هقرش بناح ندنفرط بونج بو

 هدنسارح زوربس و لصاا راردبا رونع هلاک یره وب هدلحم لوا اما رولوا طول ن ۳
 هبرق) و [4] ( یحربمد ٌهیرق ) بوک رلوص هلبا راربج جاغا ندر ق /
 برق زنم ) ندنا ردمرایوک یسهحان یناضق كينالس ترا راتو [6] ( ۳
 هونج هاک هدتعاس ه ندا ودساوک رشک و تماعز رومعم هدنسهحا كالس ( ی ۳

 بودک هیلبق هک ۱

 ( رلیجاب هيرق لزم ) هدنرانک ( راجا ةريحم فص ور )
 یفصن ردیوک یلناخزویشب هرومعم يرق وب كلدتبا قوذ هجیک رب بولوا نامهم هد

 و ردرامدآ ناول شکناکر اشایای هله ا ىنصن و راغلب مور ةر

 یراناکدجاقرو یدحسمو یماج رد وک رومعم هدنبناح كينالس ناوک رنک

 گردلوک لقا ندقاتق ر هدنفرط برغ فک الس رک اشا ردراو یناخ رومعم ر

 هدنجماندنعودلوا لصاح ی بولوا هجروش لمسیوص اما ردلم شپ ير ر ادا ِ

 يرد یالثم هدرتسا هدم نکل ردقو یراروط نوک ایک هداتش نامز و یراقلاب
 ردراویرلرب رلک جالوف یدیو جالوق نوا یتمعو رلرب راهرفک بولوا قوح یر
 لصاح زوط ذیل تیاغ هدنرهرانک كام ةربحم وب لزب ۸ عانس رردق ی ۱

 رارولوا زبمس هل راناوح بوریو ندزوطوم هراناویح راس و هرلتا و هرلنوق .

 ل E ك FT] ەسچنيسپود 7 ت ةنعشود : : 3 «نس ۲۲] لاک .: 3 « ٍِ

 یرپوک شاپ : ]۵[  ح رتمد :  [ع] رلکسا :
 دفع ۲ ۲ رسم

e 



 ث ) و ردیوفدم هدنمرح کت ناطاس ریما یخد موقم زر زعوب شا قام

 > یدنفا ریما ید رایدنفا ( یمحم خیشلا ) و ( یدنفا نه رادع هداز

 ااو س هرروا زما صو دام یخد یزوریس رهشو ناعمحا مہلع هللاةحر ردرلنوفدم
 4 ی بررع رسلا قیرط ىلع هلا نمرلافصاب نارا فراعم بایرا هاد نوا شب بودا

 بودیک هدتعاس ۽ یراغاپ رومعمو یرلغاد

 اس 3 ةف فاحوا

 دن رال ... هنس راکرخا بودبا لاقتنا هکولم ندکو لم هجا ردبرللارق مور یسیاپ
 ب۱ كعا حتف ندنلا یسهرفک مور اشاب شاط رویت ندنرلارزو لوا ناخ دار یزاغ

 هدنک اخ یغاحنس كيالس هدنلایا ىيا مور رارد راصح رمد طاع ندراصح روم

 ردرلا رق رومعم ددع ... یسهحاب رداضق فرش هلیسهباب ها یللا زوو ردقلهد هو و

 یراصح مدعو یرادزد اما ردراو یستح و یرادرس یرحیکی و ی ادنیتک هاش

 ا اعر روسو انكنس یدادشر س لکش هرزوا اف یلاع هتشو  یسلق ردقو
  هدیرفآ درفرب ندنادابآ هدراصح نورد هلبا قلوا لیلا | ام دیک حیرت
 E هلج (راصحمد شوراو شیاتس ) ردرانک اسهدرهش ینشا ام هل ردقو
 ردردزوس هناح هام روتسم هل رر ابا رمساس 3 راک یناقوف و یناتشددع روا

 3 . ییماح . . . ییماح . . . ندلح ردارحم ددع . . . هل

 ارا هسردم ددع . . . لجو ردرلدجاسهاکدصم ددع . . . هله ادعام

 . هلحو ردماح ددع . . . هلحو ردناشیورد هکت ددع . . . هلحو ردم ولع

 تمدخ لها یرلفا شا نایعا ۰.۰. . ردناطلس قاوسا ددع . . . هلحو ردناراحم ناخ

 یرصحو دح كنسهحابو غاب ندنناحودمو ردناعیانص لها و ناراجت یراراس بولوا
 ۱ اب رهشهدن رايد م ردرا دما تیاغ ردقو هدرایدرادر رادهبادرات نالواهدراصح دو یتحردقو

 درک بولوا یامرروخ شوخ و فیطل ندنراراتراسکنو [۲] شعرمو [۱] هفرعوندنرات

 بولوا و تاع بناج تاترهم زوریس راصح سدونو رولوا ردق یسهاد شاخشخ
 | بوغرم یس وب و ینوبح و یساوهو تا یخد كونى اما ردک دنا ندلح ص فصن

 ۳ د> جیب تابح بآ [۳ هدعل ...درهش ( راصحیمد یاییاد ۶ شیاتس ) رد ولطم

 هتس برم دیهب : د [(۳] شعم : 4 [۷] هفروا : 1

E 



 زو مس

 بودبا یدم یاوعد یرارورنه رورسو روالدو زاپش كالاجوكباج رادءهزو یر ات
 ا ردلکد رشب رودقم هللابذایعلا اما رک نودا بار هاق ر نداق ر یود

a -رو یرلندبا جورع هرلاق و تارا بحاص رب رظان هلحم و ردقلرداموآ  
 ضرایور بودنا انب ىلع رصقر نوجا ك٤ا اشایوریس یرلندبا باترب هنانق ر نداق ۱
 راهاکح رفو هربسم اتر هل وک كيب هڪ یخو هدقالی و و رد ایاک نوم ربع نوم ةو ں ق ۱

 فیصووفیرعت هنر و بودا كلك ربصم هاعالوا مرغ ندنانک ترک ٩ ردراو
 هلزوریس رهش 2 کر دیماه هحبایا نهی (ناض راق را نوع ا رد ) مالسلا وكدناافتک ۱ 1

 با بان ضوح ماج بامرک ر رایراو [۱] هدهار من هرجا رلغاد هدنلامش ب
 ردعفان تیاغاما دلکد یسا كن یک [ ۳ ]راهح یربغو[ ۲ ]ر واق راس و هيا ق راس نکرد

 اوراق رک را و فلس تاریخ بحاصور دف تاک ا

 ندنراتاصقو ارق فا رطا هدزوم هام راشعا اشنا رلعفاش ضوحددعتم و ناکماج ویرل»

 ودا ترشعو شک يا یار ورق نراهاکرخو همیخ هل بولک رامدآ كيب

 یرسج اشاپ دجا الوا ) زورس رهش ه هاکترایز دہشم ماقمرد ) رلردبا رلافصو ق

 یمهد ثشب نالوا تایسلطم و ( ناطلس ندلاردب خش ) و ( ناطلس هددریپ ) هد

 (ناطلس نیلاحلصم ترضح خیشلا) نامدا یاوشس تلود بطقو تاب 2 6

 ىلجاص خیشو ( باب نونم خیشلا ) افصا ٌهدمع لو هدیز هدنسهلم قلیعابروق
 ( ناطلس ريما ترضح خیشلا ) ناشن ی نیشن تولخ ناکی ناق بحاص هدنس4
 خشلادومت ترضح ) قاشع لخاف دوعم بوبحم دودوم لماک لماع نوفدم هدنبرق

 لرز هدلومالسا بولوا ندناقو رهش هدموردالب نا طقم ٥[ ] (هدهد دوم

 بواوا ندب رلهفلخ یدنفا نانس لنس یخش ییماح اشاب طصم هج وف هدلحم ما یو

 هدزوربس رهش بو وا هنما صو دوصقم یدوصقم هدد یدنفا نانس هدقداوا رابع ۱

 ناطلس ریما هدزوریس رهشو بویشود هناشوماخ ُهیکت نسهداجس نکیا نیشن هداج
 یناکدنز رق یناهن باتفا هنیو هرس سدق ردلاح هدوسا نوفدم ]٩[ هدنسهاس يو

 رح صاوع رب فراعتم هلیمان هداز یلیدرا ینعی [۷] ( یدنفا یح ترضح خي

 هدنسهخس ك دوخای ( رلهحلیا ) یمورغود [۳] هروان : [۲] هدهلحرم م : دل
 ترضح : طاء 23 ء سا ء بن [۵] ناب : دل « سس [4] (م) ردیللوا ( رلهج ) هلهجو ین

 یدنفا یحمال : ك ٤ س [۷] هدنسهبحات : ت [1] دوصقم و

۱9 



 3 یسهمانتحایس یلح ایلوا

 ۱ یرال تارمثم ةرحش نوکا وک كيهحاو یرلتخرد ماج دما رس هدندودح كنیشک ه
 ۳ ناسح هرلتارحش ندیا رادهاس هدد دودح تشک یه یلاثم ناباوح شوب هزبس

 3 ا ( یسایقولا ) هدنسهلق بناج كغالي و ( امت ربع تامسلطم ادخ ت E ع

 ر ۲ یتعلوا اشنا ندصلاخ بهذو ندیهاوج هدنجما ایقلوا ؟ردراو اق هراپكي مسلطم رب

 :E نوک قرف هدر رهمز نالا اده ىلا راد ( یناق وا ) ندنعودلوا م وا

 لوا بودا ج ورع ه هاو و ادتسا بوقح ندسا نوک ی جنر قرق بوکحهلح هدرلاراغم
 _ هرزوااق و هدعدق نامز ردنا ا و رس یناهجبوراو هرب ییاکم كنوا نلوا مسلطم

 ۳ هسیا كلام هرهزنایکونآ ره بوردنا اشنا هنیراهنهک لارق اق یب یاقل ینامملطوت
  راهنیکو رءواحس و راحس هدعل شمرآ اردک توق نهز ناب بوصق رلونا هرزوا اقلوا

 رب هداع قراخ بودا رحس هوک كييزو هع هکنا بولا نرل یهزناب هلرا و[ لوا

 ۱ ۲ دم هللا تفرعمو ملعر ه رانم موق الا تسد الیو ةت شمراردا

  دناکشاكنوآام ررودیسانب | الاح راردک بول! نرهاوجو نوتل | بوزو یوا مسلطم
 3 ۱ یدامتج بودا ج ورع هباقوت روا را هب نکل ردقو ناشنومات

 القر شهلوا قلخ هللا تردقد هدحون نافوط ايق وب راد یساق وا ندنعودلوا ررقم
 1 ۱9با تفه لالفا هدنعاقترا بوکحرتس هنالعا ةورذات ؟ ردهفصاع هقهاش ر لاثمالاب

 1 وردا ی کردهقهاش لتر الابدق هبنم لواات ردباتاواسم هناوک ن اواو تاذاح
  هعسمدنشور زور بودا 2 نرلادص رکتو دحوت كياسورک هدنامسا هسنا ج ورع

 - هورذات ؟ردشفلوا قلخ اق نیطایدق یلاعرب هلبوا روروک نرلناربسو نارود كرلهرایس
 . نقلانع رادنلب رسهوک و تابصق وارقنالوا هدرالو كالنوک چ وا هدنفرطیه هدنسالعا
 ۱ ۳تیر بناجلریسلابجاو غالیو (ربع یادخعنص رکید) رووا اشا وریس
 انینوک ..قلاخ اوراق ج اوک زو هج هدن تا راو همظع یالاب ءرحِص ر ( یساق

 یسهرانم هیناملس دق رحوا یر یه بویلبا قلخ لاتچ ییا یا ناب و ردلاع قالح
 ۱ . رچواورشیکی یرلتس ام ندنرارر ردرلاق لائمهرانم لمه او دما سلاتح ا هدندق
  هدنسالعا هورذا كناقر اما ردالاب ردق عارد رزو درود یرادق اما ردراو دق عارذ

gyیر لاح یسهنهز كتهشینشا ندرلایق و ردراویرب هسلوروق كجهمیخ  
 اناوتع ات 0 هرد رفسو محو مج هاحو لفسا كرد هالابذوعن رولوا كاخ

 ۰ ۱ تک رت : ط . رتک نت : ك « س [۱]
 تم ۱۳ تس
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E 3رلاضقو اما ردهدهدبعب هفاسم یلیخ اما ردراو یخد رلاضق هڪ و ج رتب ءاضق او  

 شیاتسرد) ردراجاتحم هسرازاب یوشراح زد ممر 4> ر ا

 بولو! لدتعمو فیطل تياغ یساوه هداتش تقو كرهشو الوا ( زوریس ر ےک € ا

 بولوا همظع یارح یفرط یسهلنقالرهش ندنعودلوا هدایز راح تدش هحلپس هدزوع ءام

 مور ناخروم بولوا رلدنلب هوک الی ولوا تاق ردنا تاق یاج برع و ییپاک زور زال

 [۱]نسک وکو یتالیبلوک كیبەدبلوطانا ؟ردناشلامیفرلترب (ینادان [) هدنلبرس هوکل وا
 یعالیب یناد ان كزوریس رهشو اما ردزوہشم یراقالین [۲] سجرا درع و ال
 ردسالس هاکتخحم كلاض لا رق اقل یاقلد یاقل هدع دقنامز ردرومشم هدمحو بعو مور

 کیا كتالو ناعا هلم هدنسالعا ٌءورذ ا بوئلوا ج ورع هدنوک ر, هالاب غالب و الا

 هلو یماح ددعر هلم و یرادجاسمو عماوج ددع قرق هله و یراوا الی ددع كي ]

 نابص ب بنت دسر جو کت دم جبر )8

 غالب و ردراو ید یرلاس ی هنوک كيب هڪ و ردراو یراناکد ددع زویشب هله و

 تداعو تعاط بودا رلافصو قوذ یا ید یا لماکبوقیح اعا هرک رب هدلب هو

 یا وک تم بوی اتو شب راو ےہ

 یرلافص ےک ورک كنا رهش و هدناقوا نما عح بودبا یرلتبح هربص هدراهدوا ها "

 بابحا كرمشو کودک هنس رک E رادو ادخ تک رد ٍ

 ناضمر ۱۰۷۸ هنس بود رلافص و قوذ نوک ید نوا بوقبج هعالی ود لب راناتسود

 یاج رب هک اقح كدنا یراتمج ارقي نسح بودا هدقالب و نفرش دیع ث کر الا 8

 مرا ر هل وا هدتقوفام کردما سم غالي ازفح رف راداوه بوخر اسا مرا تشب اشک ۱

 ندنایح با هنوکر رب یر یه گردراو یرانایرج نانیع ددعسشُع زویحوا هل یگردقوب دایآ أ

 روک بارش دننام ین فطنا هدتفاطنو فخا ندففخ ره هدتفخ ینظن بآ ررو ناشف | 3

 مدا زب ندنعودلوا راتاح تآ طارفالامضاه هب هاخلاةباع یسهلح ردرالالز ءام تقطلا نظف 3

 جا هنب لاحرد كحمدبا شونهساک ر ندرارورب ناج ءام و بوی نامش نفس و ٩

 هله هدنیص مایا هدالیو کیل ردراو یرلروهظ بارش مضهلاعیرس هت وات روا |

 هدایزنداتش تدش یدرب بونی راق هجشاک هوم هام اما د جام قلخ "اما 1

 تب رد ( شیحرا ) یروبشم [۲] 0 0
 تن ۱ ال ات
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 73 تاج هل راس الو ییاها ارز هلوا [۱] دام نارودلاضارشا ىلا بودنا رومعم

 ۳ یر ارقي نسح نامزهع هدب راقالب و هدرهش 5 بودا راتفلا نسح

 ۲ لادتعا یسلاها عب هحنمکحنازبم هلبا قاملوب هدنازیم جر یفرامععلاط لرهشون یتح

 رو ردیموق راج یالارب هدنرابسک و راکو هدن رالاحیدنک بوت یک نازبم نزو هرزوا
 3 واطخو ها نادحومنانمومناطاصنالاع یسهصزر ردتمذخلها ندراک نابعا نص

 ۲ تب کردرلهدا هتفشا و هتفلا تیاغ یراعیانص لهاو ردارعش نکتتمو"اللضف عبنمو املع

 ۱ ۱۳ رویا مودق فد و بولوا تعیط یا وههٍمح ندب راقدنل ون هده هز:

  رهش و ( زوربس رهش تعسو رد )۰۰۰۰ ردررلیام هرلزاس لاثم هرونط و [۲] وطنتطو

 هنسهبکت اشاب ییطصم ندنسهلحم اشاپ دما هر تبع ا ندساح قرش یلوط كعساو.

 رد هوطخ كم درود هلاشیرو هن ادب ولاما هدموآ هم رک ددع كيب درود لماک ی لوط کا

 رولوا مدآ ا ر یو کار نالوا دردم تم د لا طظ هی

 اما ردراو یرلر [۳] ییا مدا كی یکیاو كی درودو كيب چ وا یر, یضعب كنیلوطو

  كرهش وب و ردشمنامدا رلرب نالوا ینرامت رهش ناه بویقلوا دع یرلهحناب و غاب هرشط
  هرشو راشم هبا لیصفت و ربرحت هلب وا راناکدنورو هدننآ ناراحتورب ناحایس نوحنیمزب
 ۲ هنب و راسثمد ( یو لوق لوص ) هلو نيدو ندهناتسا و راشمد ( یلوب لوق غاص)
 1 الو هروم هد ونج تاح اب هلو نالوا هدنسهرا كلو کیا نانلوا و و نداتسا

 رلرد ( لو یشد) هځنراو هکسرهو هنسو ات ندهفوص و راشمد ( لوب كکرا ) هجراو
 ۱ .[4] (لوب لوغوا) هجنراو هنیراقاجنس هنیولدو هینولوآ و نالا كناتسدووانرا ا ندنرداو
 ۱ ۳ و الف و یرلاضق نالوا هدنفارطاو بناج كزهرس رهش و ) « ...راشعا ری
 7 8 هصق و نافروا هصقو ردکیالس هعلق هعلق هدقانق ییا هدنسلق بناح ا ( ردا نام

 | or هصق و او وا هار هصق ه دو دنعل هفاسم قاقف 4 هدنف رط قرشمو ردیسق

 1 رو هصق هنفرط لانو ردیلتکه رب ءاضق و داصقود هصق و هنمز هلق و قالشا و

 8 ءاضق و [ه] هحموروطصوا هصق هنفرط یراک زور .زدلب و قولزار ءاضق و

 ۱  صاخو هر و ءاضقو كالنم ءاضفو راصح رومد ءاضف هدتعاس ۽ هنتمس یہی عو یر

 ۱  ندام) یهدیسراف هک ع د .ردشم هکر ح هل | فوکس كلاد «یحتف كنو هدنسهخس ك [۱]

 |( روطنصر) هک کم [ روطننط : س . روبننط : ك [۲] (م) ردیسهفیص اعد شمنلآ ندنردصم
 . (یرویشم) هجنوروتسوا : ك [ه] لو نوروغوا : ك [4] ىنا : 2 <« ب [۲] (م) ردقجهلواا

 (م) رد ( هموروتسوا )
 A Bi مت



 زوربس
 د

 شلوا ناشکدق هک الفا کراو رب راز غرع نيهز هاکتوارط و هاکمارا رازهزبس رب هرجا
 ناراي ناقاشع عيمح زما رثأت شرک الصا هنمز ندنسهاح لط را تخرد

 عج هدراسزورو زورو سالارضخو هدراندیع زورو یرانوک لیطعت هدنآ راناقداص ۱
 :کراردبا یرلتبناج بولوا عج هدرازنج هاکهربسموب هناقاتشم هتیرار ر ناقداصبایحا |

 یسوزویصا كنهیطالم و یمارم كدهینوق هدنتالو یلوطاا الثم ردمیظع هک هرس |
 یراهاک دریم ناخ میلس هدراب یراص و یسهاخ [1] تغاک و نوک لک كاوبالسا و 1

 ردهاکمام ناهجرومشم یسیدرا هعلق یخد كسرهش زوربس و یکی غودلوا قافا روپ ۸

 .ناتستخرد راز غم رازنح كنعماج افا دجا موق (اشاپ دحا ماگ هرس ) ندا

 «ندا ردر ریسلابجاور اما ردهللاتب مرح ارز ردیهاک جرش ضرع لها یرح
 رع کس نوا نلکهرپشوت ادا 2.1 یزاتسونروآ تقرا هو | ا

 جوا یر یھ کردراهنم رانج ددع زکس نوا الاح راقزاق یراقدلعاب نراتآ هارابزاق ۱

 ردقح الوا تامارک کردم ولعم ندراتخردو ردر هاکهرسمو رازی شمکچ رس ها و

 وب ( تاحودع لاکشا تفص رد ) ردشلوا رامیظع تخرد هلو یراقزاف تآ ورق ارز
 درود و رقص ی آ لرو رقاحو كز 9 اما ردحودم یدش كب هڪ لز وریس رب 7 ۱

 .ناو كناتسدروک یرلسوماج و شموک و یابهود بوبحم و نیمنس لاق لکس یراقایا ۱

 عی ردق هشورغ زویکیا سوماج تفج رب ردقو هدن رارهش [۲]سوسرت و هادا و 3
 .یرلس وماج هس صو اب رگ راهسقا لمح هنس رله رع ی ه رع ترود اما رولو 3

 رهشو الوا ( زوربس رهش تابلک ز کنارش لصف رد ) | ... ندتناحودم یخدو رولو

 .یسهلح كرلماعقيرط عساو راغص هع ردرود رحوا هاینای یراهار هاش عیح ث

 .دلراراسهمشح ندیانایرج هدنشابهشوک یه ردیلمردلاق یلهشود هل اراشاط ضایب و یر

 رازاب بوقا راوص هدنراسپ و نیم كنرلقافوص كرازاب یوشرح بوشط یراتایح

 رانوکنرس دو رلامتمتخرد نوک انوک هدرانادمهعو هدراهارءاش ی کک
 راد نیزم رهش رادهاسرب شاوا لاثممج نابایخ هلا رادمآ رس ورسو یبلاصا موزو
 .هقراعنادوزبق راقودكناتسررفاک اینک | اماردقو یدننام [۳]راید هدنلیامور راید کردر

 ردرارومعم رهش نی زمهلانوک انوک تاراجشا هلو یرارمثمات هشقو ماد رطصمآ و طاجت

 مدایز ید نیلاع راکدرور ردهمظعم ٌءدلب ن نه تیاغ هدر رهش مالسا زوریس روش

  «(م) ردک رک هسلوا (رکید) یسورغود[۳] (م)رد(سوسرط) یرویمهم [۲] دغاک 1 [۱]
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 لها یک هودع عبار یراهانز هلج ( ناوسن هدرب لها یاق تفاقرد ) )رک کو

  ضاب بولوا لشاب یصی یراشاب بوک" رنو 4 هجارف هقوح اپارس بولوا هدر

 ۲ دارزک هنابدأم بولوا [1] یراشوپیاپ یراصو راباقهایس هدنرازوب بوت رواهمرقم دنیلود
 or رد ) «... ( ناس ةناز نتاوخماسرد ) ۰... ( نادمدنالجر ءاسا دقرد )

 | مدقمرورس نا ردرلبرع کنزهرق i ایک | ( نارک اح ناشوکب هقلح
 ید یرلهراح ( ناکهقتعم نایراوج ءاسارد ) ردراو یرلما یللثم نالبس رتنع رسم

 بس مات ات بش لو فن ها یرلاسا ؟ردراهیشیح ا هد رح هابس

 .. ( نافذاح یابطا یاملع خانشرد ) *... ( ناتسود بابحا زیودلوا فرشم )

 ۳ ۰... ( ناخشاشم تما یاحلص بفقانمرد ) ۰... (نادصاف حارج ناداتسارد )

 إ 3 ۱ باسحرد ) ۰... ( نابذاح لاح لها مارك [۲] هنضمرد ) ۰... (نارعاشنفنصم درک
 ۱ 1  ضرا ردهدنمیلقا ۲۸ كنهفرع ملقا هجنساضتقم بالرطسا ملع ( نادلبدلب ضرا 2

 | یرالوق كرلامدق [۳] ناهک ( ناتسرامع علاط نامحنم لوق) ... یراہن لوط ..
 ۳ (ناورنابراکی رسنامهمد رظنمرد)ردشعل و هدا و هو هز تس وهدنازیمجرب )و

 رد راتکهدب ورو هدنا عی کردراو یسح هاک نامهم ددع ... هلج هرجا رهش و

 ۱ دوخ و هلقاب و هلورک ون هدنسارخ ( تالوصحتو تابوبح تمینغ رد ) * ...رارجوک
 ۳ یامظع تمعن تذل هناشنرد )۰۰۰۰ ( تاهاک تاومزیش تاناسن تاب ) ..: و كاجو
 ۱ ۲ عاوا رور ناح تاحرد ) * ... ( تارمثم رب رک اد عنصرد ) كس :. (تالوک ام

 _ عنصم كنعيانص لها [4] ركر جوك ( تالاغشا لها و و راکرد ) * ... ( تابورشم
 . ,ندشاط كنسعترضح هدنس هب د كشب ( تایسلطم تاج هنیکر اکرد ) رک

 ِ ارح رد ) یدرلرجما بولوا رها وص ر هروک هندرد كنهتسخ یه ید راو ییشپ

 8 تیاع یسهعو یسایرا نیسو یادغوب هنوک یتلاو یجنر ( تاعرانم ضرالاةعساو

 . هلج ( تاوغاب تانج تاذ مرا غاب هاکرظن رد ) ردراید راد ورهش تمینع ر رولوا
 .E . هلح ( تاجاح بابراو ما ص لها هاکهریسم رد ) ردراو یراناطسع نانج هشدح ددع

 بو کا هملق و ا جما نایرج ترا نیغ الج اما ردزاو هاکمایم هاکجرفت هدرن

 طع ناتسنخرد و راز عساو ر فورعم هلا كمد ( یدرآ هعاق ) هدندرآ فرط

 4. ي 2:د( هتظمرف : ك ۲۲] یراجوب# + بی 1
 (۶) روهزکب مزساسنو نو ۶ ۰

 1۳و 5 ی



 یسا) الوا راو یماعو صاخمام ددعشب هج ( ناج تحار نالساغ تاماج لصفرد )
 قا ) و ردفیطل یساوهو بآ ےدقراک ( یمامح راعابد ) و ردکناشاپ نیدلاریخ ( ما ۱
 تیغ یماننو یساوه بآ كراماجو ( يا یدنفا خش ) و ( ماج ها )و ( ماج و

 تل لوس ( ناول جا را E حرفم و فبطلا

 یارسه ود ردراو ېراماح وا ردقشیلاك هرجا رهشوب نافراعم بازا ناکهتفشآ و ۱

 یالاهرزوا یغودلوا یعولعم كربتح هک اقح رلردبا ا بودبا فصو نراماج ق
 ددعیدب نوا هل ( ناکهجاوخ ناخددع یانب ؛رظنمرد ) ردراو یراماح یارس ددع ۱

 یابرغ [ ۱ ] بار فیرعترد ) ... یلاخ ... ال۳ راو یرانارک ادوس ناراجم لکو ۱
 ناهد د و نابساب هدک رنو اما ردراو یرلادوا هاخراکب ددع زوقط هله ( نادرحم 1 ۱

 لها بولوا نویو لیفک هنیررب یسهلح كرانلوا نک اس هدنو ردراو یراناباوو 1
 راک سانرم روسج لنشرد ) ردرلمدا ماسمریغو ملسم رایدلابیرغ هشم لعاو فرح 1

 عج ( یرسج اشاپدجا ) ادل ردرلانعر ٌهرطنق انب رک راک ددع ... هلح ( ناسدنهم "

 . ( ناربقف هفاضلاراد دابا یاس یا تربع راکرد ) ٭... ردانعرلپ ر انب رک راک 1 ۱
 یدوم و هرفک ددع ... هدراصح هتروا وراقو ( ناهار نا رطب هک وا ( 1

 هدنرصع لاض لارق اقلا یسهدنک مور مدق ًادلجاما ردراو یرارود نتالو ینمرایو

 ( نادواج بوخ یاوه قحرد ) .. ردشفلوا اس 8
 ا ید یر و تفاطل ۴

 نظ شمتک یتوق بولوا هنامز لازو نسم هبت رم لاک یسهلوقم لاجر ادعام ندنراقدلوا 3 ۱
 ( نابوبحو هوبحم نیجهمننج تروصرد ) ردرامدا كالاح و كاج هن نکر روئلوا " ۱

 بیرحتیاغ یرلناربلد هلج الوا ردقوج تیاغ یرلیوریرب [۳] ناناوج [۲] ناب مد
 یرلامهلود هقوح همقص یک یرلیزاغ یلیامور بوک یابلق قانشو رومس بولواتسود " |

 یلشوطنوق یدحرسو یلجو اپ یداقو لاج وق شم < هنب یرل مشقاحو یلهکود ی 1

 روک رومسو هجارف هقوح رک یژلرابتخا فارشا نانعا رولوا یراناریلد ا |
 ودد قصملک قصمراو هدیراظافلا ضمب رارارابص ید .راتسد بوک راشوطنوق و "

 اع ضا گردیموق كوروبو قاتچ و راغلب مور یرایاعر ایزک | داردیا ملکت هچمدای
 قلوا ( نامدع ) [۲] [ (م) ردنکمم قلوا (راد ) تیم باو : ط . ناخ : 1

 نابوخ : دل « ب [۳] (م) ردنکم 1 ۱
E j E 9مس  



 3 س هءاتحاتسم انواع ات وا

 ۲ نادابا و رومعم هلبا راباق یلوئروا موشروق یس كراعماج قاجنا رولوا تادوسم
 3 یرلهقف هل ددع ۰ هلح ( نادهاز تالحم یاهدحاسم شیاتس ) * ... ردرلعما وج

 ۴ کردرانوب یروهمشم +... یسهمهو یسهوازو یدحسم ... الوا ردیرلهتناو تکنو

 ۰ باسحونلج هلن رابارحم كراعماوج راس بولوا بارزوطوا هح هلبایراهسردمو هیکت
 3 [۱] دزمهللا ردهدلوا رامع رلدجاسم هدر هجو ردنارحم ر ناسقط زورتس رهش هرزوا

 | الوا ردمولع لیصح سیردتلارادددع ... هلخ ( نارسفم نالاع سرادم ددع ملعرد )

 . هفیظو هنیراماع سردو هبلط عح ردمیظع ترامس یلموشروق ( یسهسردم اشاپ ۱ )
 ۱ یموشروق یندو ( ناطلس قوحلس هسردم ) ندنآ ردلصاو ندفقو بناج یرلهنعم

 1 ۱ جا
 ۲ ( نارسبشوکر کج کم لصفرد ) ردقو ینارقلارادو ثیدتاراد صوصخ اما

 3 یطصم هحوق ) و ( یک اشا دحا ) الوا ردیایص ملعتلا راد ددع ر 8 هام

  هاقناخ رک ذ رد ) ردرلنو یرومشم ۰... ( یتکم ناطلس قوحلس ) و ( یتکم اشاپ

 ۲ ولوا هدینولخ قیرط یسهکت ( ناطلس ربما یلجاص ) الوا ( ناشیورد قیرط بابرا
 ۳ هلج (ناجو لدراس همشج ناعرد) ... قدنا یسیکت اپ ینمصم ندنا ردهناتسآ
 ۳ نوع رج اما ره اوز ردزازوک ام تالان همسشج .ددع نوا: زودی
 1 بارش رشنکیا رر هدنجا روح ره و هدنشاب هشوک یه هدتلا ادعام ندنغودلوا ناور
 ۲ هدراتالح رازاب یوشراج هدر شخ هل (ناتسناج ةناخ لییس فصورد) ردراو رارثوک
  حدمرد) ۰۰۰۰ لییس ناطلس قوحلسو یلیبس یلاباق دلم ردراو ناشطع ةناخلیس [۲]
 1 17 هعلق اما ردراو یرله راح نوع ددع ... هلح هرجا رهش و ( ناوبح راما لالز با

 ۱ میرس و فیطل تیاغ ناور بآ یرلکدنآ ریمت یوص ترام نالوا یراج ندنسد یساق
 ۳ هاج ددع نایب رد ) ۱ ی
 نادا لام ناولس ناغرا ددع سقلا كيیيا هلج نادرا رو لا

 ۱ 3 لح اما ردناکد ددع كی ییا هلح ( ناتسزازب ناق یوشر- ددع رد ) ردراو

 ۱ 13 موشروقو یهق زوقود اما ردلکد ناک کد یلباق اس رک واک رگ رصمو ماشو هسرو و
 1 راردباارشوع راو یرلک هجاوخ اقنع هرجا یناتسزاز یلوقمد ددغدرودو یلونروا

 دادن و دایز امونف امو یترامع یرلترضح العو لج قح ) هدنرب كنو هادننس هخنن ك ¥ ]
 3 هذن ال :3ل [۲] [ (م) دراو یسخرابغ (هیلیا

A Eسس ۳  



 زوریس
 سس

 برس سی

 كميظعتخردره بودیا هزاغاهلا راتامغن ناطاشوخ نوک انوک بولا راهالو هایشآ
 بودما هعرش مولع ٌهثحابم هرزوارازنح بوروطوارلءربثک ت عاج كره دن ۱

 قلاخ 2 نوک زبسراو [۱] ہراثم لیم دمارس نوک انوک راردبا ینس مولع بیک
 كندا ندنسهسط هحار كورس سه گردمرح رب شلوا نم ها راوربس ا نوچ

 ۲۲ ]اخسر ەدلوسمالسا)لا ردق و هدرایدر یلثم ل رلالابو رس دمآ ربو رو وا رظعم ینامد 3 ۱

 هاک هرتسم هاک اشاع امت ربع 1 مالک هصالخ هلوا هدنسهحاب هو و هدهحاب صاخو هدنسهچغای 1

 ردند رب زو ناخ ... ناطلس کردرونرپ رواج قافا روہشم هدمجتو مود ؟ردمرح <

 ردو مرا نانلوا ر رحم هلا بهدم طخ يلج هرزوا یسوق هلبقو "

 نیدحاسلاراد هللةبسح ین كب دم اذه عماج

 نیدب اعلارصن مالسالا فصآ ةا رغلاناطلس هشابدمج ان |

 0 نیدماماراد رارب الا عماج هخ را امهلم حل لق ۱ ۹

 شقنم هک اقح (مماج [4] ها) ندنا ردها6دیماشکلد (مماج [۳] یلەمرقم)ندنآ
 هک اقم یدو ( یماحناطلس [ و قوحلس ) ندنا ردهاکهنبانومن تربع نوملقوب شا

 کعماج (اشاب ینطصمهجوق ) ندنا ( یعماج راونارب برت ) ناو ردنا |

 هسردمو یترامع هام ردمیظعیانس را او ردعنصم قیتع عماج ند رلارزو ... ناطلس |

 ضایب هرزوا یمایلعهبتعباب تح ردرلهرومعم باق روتسم هللا موشروق اپارس ېتکمو ۱
 ردو یغرا ملا ط قو هرجا ما رر 3

 حالصال ءانب هلل ی كب ینطصم ینعی ردقلا[4 ]جا ل ۱
 ۽ 4 حالفلاو ۹1 تولصلاراد[ ۸ ]اد خرولا لاق همراا [۷] یسو ۱ ۱ ۱

 ی CT 3 9 ا ۹

Eهرانم و :  [ وا طقف N(م)  ] [۲] هاست 3 
 ا شازاب ی [1] قحلس : پب [۵] هجالا [ ] یزا# :ك

 (م) ۱9 ۹۲ ۵ ل ) و ةواملاراد ادب ( یعارص» :E ا 9

 یخ اه 3



 یمهمانتحایس یلج ایوا

 ءامسا ) ردیراتالحم ناملسم [۱] هدهرفک رهش و یسلحم زوتوا ردبرلهلحم یدوه و
 ۱۳ عرب ) ۶ :.مو یسلحیلیغابروقو سلع انغاپ دعا الوا ( ردبا نایب" یا
 ۲ هطرو و یاس رک یناقوف و یناتحت ددع كيب ترود رک و رغص هلج (راک نایعا
 2 ا و روممم ,لتممزک :ینمرق نوک لمل ابارس یلانب رک راک یلمرا غابو یلوق

 | ضوح و هیقتسف بودا نایرج رلوص تایح بآ رر هدرلانعر تویب یه کردرااببز

 ۱. ندلمح ردنا یررلبراج ءام نرامرا غاب بودا بار ندرلهراوف و ند رالیبسلس و

 ۱  یاه عماوج فاصوا ) ۰... ردرانوب رایارس روهشمو ... ییارس ... و ییارس كناغا
 ۱ ادا هم تالص یسکیا ك اما ردارح رب ناقل لج ( قایع) و ناک و ,ییطال
  ندلج اما ردنادباع هاکدعم كلام ههربثک تعاج نادحوم نانموم مماوج رووا
 1 كتاب دمارم ر و ییهق [۲] هتشوراح یلموشروق ( عماج کسا ) هدنجما وشراح ینشا

 ۴  قاحا ردقو یعرحهبا قالوا انب هدلحم كنئاما ردعدق هللاتب هاکدبعمر یلاوزوم هناخ

 1 . تعاج رج ندراقولصوم راو یسفنح ماما ضوحر هدر مرح ۲ یسوف هلق

 1 ی الاب یلاعت لل مح ربا ن نهرلاهللاب ) ردوب یخحشرات هرزوا یسوق را تکی
 3 ی رابلا یا انحما هک المرخ ناخروان ناخ دارم ناطاسلانامزیف كرالادحسلا اذه رم و
 3 ردشفلوا مقر ود (ةام عبسو ننام و عبس هنس منع یفع یردنلالع نب لیلخ
  رومعم عماج رر روتسم هللا ام یا ساسو یابق 6 یطم یتق ید
  ایارسیتکمو هسردمو ینرامعویرلباقهلمح ( اشاب دم حا عماج ) هاگدریسم ندنا ردناداب |

 1 یاس هدنفصو و حدم كناشکلد فرش عماج و گردرونرپ عماج یلوروا موشروق

 ۱ ا  یرامعم ملغ ةسدنه یهدنسوق هلبق و یلفاحم نانذوم و یربتمو بارح رک | ردرصاق
 1 | نشورعماجو هدمور راید قاحتا رولوا مالک لیوطت كسردبا فیصو و ریبعت نرافاصوا
  یمرح كتشم هاکدم وب اما هلوا ییماج اشاپ یحم [۳] هد وکسوا رهش یربظن كنان
 | ا مزح رر راز حوا راذع هلالو راز نم لاثم هفیطق یواهر ر ردقو هدرایدر,
 0 دین .ددع زو هو اا هللا رلامتم رانح مظع یادخ e زو هج کردراز

 ا [ع]هدنرءاس كتخ ردیه رازاورب اهناغم 1 كم هڪ ۰شم وا هتساریپ هللا رانوکننرمم
۳ 

 و ) تولوا هدنسهخدن د هکراو یث رب زا وفوا یک (هدهذک ) هدنسهخس س [۱]

 uw ك ءس [۳] هتشو راخ : طط« ك [۷] (م) ردو هدلوقعم ردشملند ( هدربش

 ۰ : دن رها ۶ 2 [ 1

O ۱۳ ری 



 . ووریس "

 دارغ_بودبا رادهخر» علق و. نده یا راع ا +, 8

 هدقدل واحتف بود شیورو هدک دی درانستا شین نوک کت زکب یه [۱] زورسنملس <

 [۲]نالوارومشطاغ هدسانهاوفا اما رار د یسعلق نوک ی نوکب ینعی رار دزوریس هیسا 6
 . ردشلوا یسع ناطاس یلح هاکتخح رلود زوریس هدیناقاخ رتفد اما رلردز رس 1 قالوا

 ءرصنع ) بولوا یسهناخبرض نامع لآ "کس هلبا قالوا یرانذاعم نش رک كنم اقا
 ینا ماهتتفاو ور وک ی نمز اما نشتر وک یو و سها هل | ( زو ریس بر :

 ر سلوا عقاو هعاالوط هبرغ ندقرش هرزوا ابق هراق ناب رب هدنفرط قرش هارهش ۱

 راو یسومق کیا یاجحنا بولوا انعرُهعلق رب انكنس یدادش سم لکش کر دەعلق ج 3
 هدنجما هعلقو یرلطانق كنرلومق اما ردرظا هرغ فرط یر و هقرش باح یر
 ددع شو رلوا بارخ چاق ر قاحما ردقو ناشنو ما الحا ندداز ا مدا ید

 راصح شوراو ینشا لاک نایرد ) ردراو یهسنک نارو هناد رو یراجتراع و وص ۱

 مور هرفکو یدو هل بولوا نیزمورومعم هللا مدا ی ینوردكراوتساروس ون ( زوریس |
 .تالح ددعنوا هل ردانهنهک ٌةعلق رب لامالام هلبراهرخ فرصو رانلبو نتالو یتمراو |

 ردیرلهناغ سوحنم دلرلهرغو هرفک روتسم هللا تمهرک ددعكيکیاهاج و [۳] ردرااضق

 ههو ردراو یرلهباخ سوحنم راد اکو و هلعال وا مع راه رک ناکرزاب e اما |

 ردفوشکم هنفرط هلقرارد یسوق یرازاپ قلاب همر ردراویرلوقددع ترودكنهملق و

 ]٤[ هیعلق یخد یر ردرظا هنتمس برغا یخد یر ردحوتفم هداج قرش یخد یر

 ,یرانابهد دورادجاب ؟ردراو یراطانقنمتم ندشخ كنسهلج كراورق روک ذم و راجا

 یلراوند قام لا ینیم هلا شاطو هلوط عبر لکشهملقوو ردراو یرایرحیکی یعقاصیو 1 ۱
 ` واداحآ راد لماک یعرج ۸ ردهعلقزرسهاخهبجو كنفو و نوطوزسقدتخ رادهخر یراجارا ۱

 یرهسنک كرانتالو ینهراو یدو مور هدراصح نوردو ردمدا قرق كب ترد

 شوراو فصو رد ) هرشط ندهملق ینشا ویو ردزومعم یراناکد اعاخو [۵] ردزا

 رومعمهانلاةيغیهحنابو یلغاب شلوا عقا وهمظع یارح رب ( زورپس هر مظع رهشداوس

 (زوربسرهش تالحم ددع ر رحرد) هرزوا یرتفد نس ادیت پک زدن ص رش نادابآو

 هرفک هدعلق نانلوا ر رحت هدالاب یسهلحم نوا اما ی تالحم ددع .قرف هل

 ) زدیللوا (یلوا) ینورغود :ك [۲] (م) ردکعد نوک زوتؤا هذیسراف (زوزیس ) ]1
 : ردراو : ب [ه] هبهعلق چرا : ط ء ك ‹ س « ب [ع] ردرلاراصت : ك [۳] 3

 تس ۱ ۲٩ تحت

 ۹  یسەمانتح ایس یلح الوا



 . یسهمانتخایس یاچ ایلوا

  ناینال رم و E ل هبرف و فوک [۱] یلقاصوراص و ايرون برق بوق هب غ بناح

 . رولوا طول  هزیک د يا .بولوا رب الا زوریس ره بولک ندنسالین زرا ہن و
 رد ا ج یراتاعراص. ەچ وا یرلنآ بواوا هدندنارخع نورس رلازق.زوکذ مو

 3 رورمس رش م دف هملف یە زور و لاق لارو ا فاصوا

 ۲ ها لاق و لق كيب هج هدنقح مظع ةدلب و هدنراخراوت نطال ناسل و نانو ناسل
 . نامز کرشما مقر و ر رحم هلنوا نانو مور ناخروم لوس اما ردرلشما رب رحت نفاصوا

 اض لاعف دب لارق مان زورون هلاق هل یغودنلوا رود هدنوک وا مظع رشوت هدم دق

 بودمایساوعد تور هلیغالوا كلام هرهش ون اشاح مع اشاح مکیدنا نعل مان اقل نالوا

 اوج و توقاي و لعل هتسرالاقص و هتیزاجاص هرك رب هدلب هدر نالوا یرباس زولقشام

 ید یدرلرید زوزونهلاق هک ۱ ینمرفک مور یذردا لاک لامحت ضرع بوزود
 تلو كيب هج یدبا یهاکتخت كنا قبتع ربشو هلوا كمد یا ندربمغس ولوا ندولوا
 سون روایزاغ تسد ردصتف راکدوادخ یزاغ هدنشراا ۷ اس زا رخ تورک هل
 ۱ 3 زاغ هدنځ راب ۷۸٩ هنس هت بودیا الیتسا هنب هرهش و واد سر رادرک درافک هدعل

 اج نسهعلق ود نسالوا مام یاج هرانک اخ رافک ید رب بودبآ حتف سونروا

 كينالس هدنتلایا یبا مور هرزوا ناخ ناماس یزاغ رحت الاح ردشُما رادهتخر

 بس [۷] کردتمطع یاقوا .... مدقلازورفم و ملقلا عوطقم هیت ا یاس

 3 تاج و رج د تا و تلص تولوا ةد راه وك تم كرادلوا [۳) بسا
 ۱۶ ,Sar جم ور د دوتا جز تط یاو

 2 ارش ا راک ناعا و فارس الا بش و یمالسالاخیش یعرش اح یرع ندا

 نادابا و .رودعم ددع ... یرلهحا هلم ؟ردراو یساف اب هلیسه اب ها زوبخواو

 ی : رهش هدر چوا و یزادرتم یرخیکب و یر یمادختک هابس و راو يرلارق

 ۱ ما يارخو یزادجاب رش و یسیعاب وص ربش و یسادختک رهش و يسافا بستح و
 2 نمز شیاتس ) ردقوب ,یرراصح مدر ندرلرف و یرادزد هعلق اما ردراو

 یزاغ رد 1é روود اغيب یمسا هدنانوب Rf ردو يا بیس ( زورپس هات :

NEEکردمیظء : :ك [۲] لقاصهراص :ط .یقاصمراص :س . نقاسهراص :  [r]۱ ك  

 دن هو رو وداقس : 3 ؛ س « ب 64 ] بیس

 تن ۷۷۲۸ تب



 یربش هنمز

 [۱]هحنارب و كج وکر انب شاط یدادش راو یسانعر روسر هدنورو یروسرب هرزواریاب
 شیاتس) ندنا ردقو یراصح مدم و یرادزد ندنعودلوا مدهنم حتفلادعب ردکچهماق /

 فوخ ییراب و موروجوا لاثم لغسا كرد و ایع یفاص هدلب و ( هنحشز رهش شوراو |
E[۲ ]ردهدنلب هل ددع کیا هله هداع ناهج نمز یلقار وط یزومرقر و هدرار هرطاخو  

 توی هلح ردرلوا ان رکر اک یتاقوف و یاتحن یوئروا تمهرک ددع زویکیا لجو

 تنم كرل وا ضعب تح وا [۳] قیض ییلوح قحاراد هرزوا یر ید یرلاعو |

 النم ریما یحاص نم ها ارج اما ردرلکح هناخ كجك كحوک ردقو یر 2 یجاتیب

 قرط میج و ردرانادناخ مظع و هحعساو یسهاخهمکمو یسلوتم و یسهاخ ك نیل

 گردد بعص ب و بع ا هع الصا ردشوه و سا و قجاراد یرلماع ۱

 قالوا رب ملسم و فاعم بولوا ینقو ناخ نایلس نک ردلکد ر كجهدبا نطوت مدآ ِ

 ةتصخر و راطقالاٌهمساو رب یبارح ارز ردهدالوا نادابآ: و روممم هنوک ندنرک هل"

 را توا كنيرهث و ) ردراو یراغا ام اج هدنراغاد و ردراید و راد رب راسا /
 ناطلس عماج یسا ارلح ردبادح وم نانمّوم نیطالس عماج د ددع ... هل ( ندندلات 1 ۱

 یدجسب هلح ددعرب هل و ردرومعمرو ر عمار روتسم هلا تم Sy ردکتٍلودیزیاب ۱

 هل و دداا هسردم ر هلحو ردهاکتدابع دحسم عساو ر دعتسم هفلوا عماج ا اما راو

 ر هدنک وا مب ماح یسا هله و رداشیورد ر هلح و ردالفط بتکم ددع و

 اما E ددعیللا هلجو ردناراجت ناخددع کیا هجو ]٤[ را اح كجوک 1

 ندنغودلوا فیطلتیاغ یساوه وبا اماردقوب یراهاخ لیسو یراراسهمشجو یاتسزازب 1 0
 ارز ردرومشم یعادرابو یسهساک كن ه:مز ندناحو هد و ردة وح تباع یهود و بوی

 ناج رب نه ط یک موتخم نط نالوالصاح هدنسهر زجینلا بوک کردا ردقلوایک ابلاخ ۱

 هدهاوفاتح ردک ایاده تیالوتبالو بولوا ا هساک لاثم نيج روقغف بولوا ۱

 .(( ثم برض مالک) ؟ردشلوا لثم برض "
 o1] قادراچ یرلوا ردقوچ یلز زوک كزدرس قادراب كن هنهز راو یودمرب هر سا 3 ۱

 قح نسل ردرامدآ تسود بیرغ تباغ یلخ ريوس تشات ةا 9:

 بوقلق ندا . و هاکترایز لف ( رللوا ی وح اص نیراد تداعس بودیا ر

 .دناعیتا] رداع 1: 3 1۲ ارو ) هارو : ط . جار ) ار: 31
 [ () ددینوا ( راو نیک ):یتورغود ]راو eu يق : ك [۳][ (م) ردو
 ۲۳ ت حر قاطراح : ]6[ 1

 2 ۷0 دی 1



 ۱ یاب اهلی یلج الوا

 لب رسوک لو ا رد ایر نر رلع را نم هراتاصقو ار رو نالوا هدا رح بودا

 ا بوط  ندرهشب ردا لاش کیس هک .۱ هارهشو ردنایام .ندر قاق شب

 عاد [۱] هراب رب هنس قرطر ردعاد ییراقر تققح تولوا فورعم هابمات عاد یراق

 دن رانادناخره كنامارید رهشو تح راراقیچهعالیب هرلالاب هوک لوایتلخ رهشوب هنب الاح
 هولک ندنعاد رار هلحو [۲] ندیلراق هل راتابح با ندا نایرچ هد رهحعابو غابو

 ربا یە ارز ردروهشم تیاغ یر رداح كيامارد ( ندناخودم ) رولوا مسههرلوا

 ۲ ۳ ر نزب كلكلموك رب کرنلشا یزب ناتک قیقرو لایخ یخدو رولوا فیطل
 .. زلررتک ایاده هنهاشداب نامعلا تاذلابو هرلالکوو ارزو هدلومالسا بوق

 ۰ cs اا ناز نخ فخ یادت یک ہک زوم. لصاما

 مر [۳] یروخو روطر بیرقەرہش ناه نل ۲ ودر هب ع بناح بوشلعادو
 ٠ بوک یخد نمناصا رهن ندنا بولک ندنغاد رانرب ۳
 ندا نایرج بوشط ندنراضوح هلرهشو بولوا ر رهن کیا بولک ندنرلعاد اووا قلراق
 زولوابصنم هزکد قآ هدنبرق هلاوق ٌعلق كردبا نایرج رانو بوشیرق هکوب ید راوص
 رک [۵] یزونهلفسا هیرقو یطارص یا و ]٤[ یاجار ٌهیرق و یروفلایواهیرق ندنآ
 ۲٩7 هدتعاس ٩ ندنا بولاق هدرب قانق ما هدزمناب لوص هنب هتشووارب ةبصقو

 E هتمز راوتسا ةعلق ینمب هنهک دانا ردنب فاصوا

 نوا اسم همان كن آ هلکعااس کلم مانهنمز یلارق زوریس کردلوا یسهمست بس
 و قىتع ع هدلب رب شفا لاقتسا هک وام ندک ولم رلبزای هنحشزو هنهز هدالما اما راد 7

 كن هرفک مور سونروا یزاغ هدنرصع راکدوادخ یزاغ هدنشرا ۷۷۹ هنس راکرخآ
 اقع وطقم . هدنک اخ یغاحنس كينالس هدنتلایا یلیا موز الاح بولا هلارهق تسد کا
 / وفا یللازویو ردیلوتم یک اح هدنفقوآ ناخ ناملس ناطلس [۷] مدقلارورقمو
 7 شش (یسهعلق) ردقو راک اح یرغ ردارق رومعم ددع ۰ یسهحانو رداضف فیرش

 روتر [۸] یلرضح لاثم اع ها لقدنخ ند ردق ناب با هدنف رط یس ونج . ینشا

 روخ رو دل .یروهوقروط : وب [۳] ندیاراق لوا :ك [۲] زار :
 3 .Tl O . . :ىلرفحإ ا ك [۸].مدقلاع وطتمو قلا زورفم [۷] هدتعاس ییا : ب [1] یزوهلقشا : ط 1 یاجار : ط . یاجر : 2 [6]

 بت ۲ 7 میم



 همارد

 هتس

 داا ته نوک اک ااا ہحاص نادناخ هرزوا رارا ود یلکنکو و E هدنس۶

 . ندیاقلزابهدعلهدداووب هل بولوا کر

 . لواامارلردااشام ورس ی رلنابرطم و ناکدن زاس وزامناح وزابیخا رصوزابهقح هن وک ه وین

 روک ذم اماردیر هحیعاب و غابو یوروم كلم كنمشک هار زرازامهراو جرف لها هءرلهرر ص2
 ین رالک اک یک یزحم كلام یر اربک و رغص كرلناریلد ناملغ نابیع عج هدراضوف

(N. ىزا زعم هدضوحر یه بوراص ءرهطوفروللب نراسمس نایرع ندب بوذا ٠ 
 هل رر ر بودنا قلزای هدر هدراضوح هلل اتعنص هنوک رر یر یهبودنا كلروانش لاق

 ممصخو [۳] زجاح هکرا شاتوا بوشو وا بوشیروک بووا غاعوق یقاحوق هطسا و9

 مچ وا نوک چ وا كسدبع زورو ردو نابوح تداعود ردرهش نواق زامهلوا ام

 یحمدا تخورف تابورشمو تالوک ام عی هدب رافارطا كرلميظع ضوحو هدن رل هح 2

 هڪ وک بود !نیزن رانا یک سهبودم|اشنارا رصتخ و دیفم ناک اکد فرد رح له |

 ر هل و هرجا زمتخاسنامزردق و مالک هحالخ_ راردنا | رشو عیب ب ودنا ناغا رج هلا لید ةكب ۱

 ردرب هاکهریسمرب یرب ناقداص ناقشاع نافرملاعمم هک اقح .مدمروکرب هاکجرفت هک

 هلیغالواعقاو هدنبد یسالیب زاره وک اماریدرمشو و هلوانادابا و مناد نارودلا ضار
 مادنا مسو مارو مر و كزا تیاف یسهومحجصو یومح بولوا فطل تیاغ یساوه

 كنقاخو ردراتسود بیرغ هله بولوا یرلهوحصمو بوسحور یر رظنم كلمو رکيون ِ

 هدنسا و ردعیانصو فرح لهاو راجت یتالو یلاها هلحو ردراتسود بوبحم یغوج
 یراناسلحالطصا یحجب بودا تاک هورو هحراغلب بولوا لوذم یراتمعل هرلد ۱

 یاق راردا لامعتتسا قوح یفاک فرح وند ( كسلک كسراو) یک یاسل م مو
 هنس رلشابكر هک یخدناتفخ یصاغو ناولا ویارادو اعاکو سالطاو هقوج هلح یر

 هنبراشاب بولوا یلشاب یصیو هجارف هةوج هلج یراهانز سال راراراع یدجت
 قاتحرک ]اا شاپ یا هلجو اردک )4 بوزو ۳ رانع

 ر یباج هلق رهشو و ردراو یرامدآ رشلاح هسکو راک یفی رج تاغ ا. 2

 كنارح ویو ردرهش تمینعو قلزوجوا تیاغ هللا قلوا نيز رادلوصح مظع ی

 الصانتقو زای رارد ... هنمسا ردراو الاب هوک ر رار هناینآ جوا دشا یا |

 عولط رل هب راج نوبع ددع زو هڪ ید ندیا ردلکد سا یراق ندنسالعا

 ۲ ۰ . رلابع : 2 [۵] هنایدوم ك [؛] رازا : ك [۳] رم 7 ب [۲] را : دل [۱]
 تخت ۸ ۲ ۵۰ بت



 یممانتحایس یلح الوا
_ 

 | 2 ردقو یرک راک ناتسزازاما راو راناکد ددع زویحوا هل هدنرانک هرد

 االوا هرجا هرد و بولک هلا شورخوشوج [۱] نار رب ندیا نایرج هرجا هرد وب
 ساح رب هرزوا الاب هلق هتخت رب هرجما وشراح وو رلراس هنب بوروتک لیس یرلناکد
  نایرد) رونلوا عاتسا ندهدیمب ٌهفاسمییخ رب یسادص كنك اج راو یسهلق تعاس عنصم

 ود هدنکوا عماج کسا هدنسانروا كنبرهش امارد ات الوا ( ام تربع هاکجرفت ةریسم
  بهذم قیمعو ضیرعوعساو ندنخوح یفاش ۶ راو مظع ضوح نافرعلا عم رب مان یشاب
 هو لات رج دوج [۲] ندرشف ارمشع هرزوا یو تبا نب نامعن یننح

 ۱ طا ضوح هاکهریسم ر هلن وا هدنالاو ناسارخو اراو خلبو هدمجو برعو مور

 1 رو انیقرلوص لاثم روللب داژنو یفاص یزوک انروط تایحبآ هدایز ندددع زو ردقو

 لا روضح مدا هدزوعهام ندرتوک باره کرولوا نازبر هراربغنصضوحو همیظع ضوح
 ۱ ارا ظعصوحو و ردراهراپ خم ورللالز بارمشدرابهمنیم وب ات نمهدبا شون زی اب فا
 ۱ 2 او هروصقم ن و دو راهص نمیشن نوک ا وک هدنرافارطا

 و هنجما مظع ضوح نالوا كوي ًاږجو راو ر مرچ عنصم ینب اا رانا اولا
 ایام ابا رس یرارانک هرشطو یجما و ردردقیدق یسهم مدا ی یوصو رانص مدا
 ۱ 3 تخرد هلمجهدب داو ی هدنسهعیرا تناح كرامظع ضوح وتو ردللهشود ماخ رح م

 بام كراجشا ردق وب کردازف رب شلوا نیز هلبا رارادهاس راجشا هک یخو نا

 هدنشاي رک رلمظع تخردر یهارز زعاربثأت باتلاع باتفا الصا [۳] هنسهءاس اهلظ
 سصناولا كيب زو هڪ هدنسالعا ٌءورذ كتر یه ؟ردرلالابرانح ادخ منصشلوا رمعم

 1 درلامنمتخرد لوا نارازه رازه ناغص كم هو ردراشعا ناشا

 اه ام ردرهشالاح رثردما سج, راافصهناقاشع نالوا هدن | بودا قلزاساونو ناجا

 هاش مزراوخ زورو زورو هدسدیع زور صوصخاب ردهاکهرتسم وب یاشار کج

 یرش و ہد دعم و رلنالقط نا رمسپ نایبص میم هاد ران وک یالارضخ و هدیناطاس زورو و

 0 اقوشمو ما بوروق راقاحتنلاص هسرللام كرلامنم تخرد نالوا هد و و [ع] هنزارف

 ۱ "وربسیهاکج رفتند بولک هدن | ماع خايس عیج رارنلاص كرمدا راتفک و كرهدیا راتفر

 اح هكرازنخ یارضومو راشعا راران | هللاطخ نسح هنوک ررب هراهروصقم ره بودا
 1 ارق + [4] هتسمیاج اه : ك [۴] ندرععف + ك [۲] زانرپ : هل« س « ب [۱)

 E [ (م) ردهدقلزاپ هلبو ًاوبس هلتبرثک ۱ هدرلهخسن یسهلک ( اضف ) ]
ANE 



 س س رب س م س
—— _ 

 رداح كامار د یتلح هل ندنعودل وا قوح یوصحم هی ردقوح تما یسهجابو غاب را 1

 فیطل یساوهو با e 2 ر ورک r رارلس دا ی

 امارد هملق ین امراد یداو فاصوا

 غاب و ( امار ) هجمانوب ناسل ها كنان ر ردنکساو. سوقلیف یخد و8
 هدنرصع لوا ناخ دار راکدیوادخ یزاغ ات هدنحشرا [۲] ۷۸۷ هنس ردیمسا كمر
 ::.هدنایا لبامور  ردشقناعتف هللا زهق تسد ندنلا یسهرفک رانلبو مور سونروا یزا ۰

 . یسەتحا و رداضق تف رش هنس هاب ها یالازومو ردقلاداو و ... هدنمکح یغاحتب

 عرش بولوا یاب یرلایارو ایاعر ارز رداضق یللوصح هب اغل ةياغ ؟ردرلارق ر رمعم ددا

 یرحکیو ید ادختک هایسو یفارمشالابیقو یمالسالاخیش ردراداقتمو ییطم هفرم

 نایعاو ردراو یساغا جارخو یسادختک رهشو یرادجابو یستحو یانرهشو یر 1 ۱

 ات م ید هرجا ناتسنامروا نابایخر و هدر یلراب ر ... ردقوح تباع قارت ۱ ۱

 بولوا مدا كيب يا یعرح رادام اا تولوا عقاو عل ر کرک کک ا

 هغ یرو هقرش یر؛راو ینویق کیا اما ردقو یراهاخهجو یراتارفنو یرادز 
Uتلح وک [۳] لکا اک راک لسهرک ددع نوکیا ج مترا نورد ؟ردرلوق  

 یعامح راو یفماج عنصم تیاف _هلیمات ییماح كن ردقو یدنخ هدنفرطرب و ردراهناخ ۱

 .: یسهلحم .: ۰ الوا رده .ددع یدب هل ( اماردرهش شوراو قحرد) ردزآ تب

 هل و رانا عساو رک راک رومعم یناقوفو یناتحنو یلەجتابو عاب ددع زوبتل | 4
 عماحیسا هدنجما وشراح الوا" ردرلعماوج یربغو نیطالس ت بارح ددع a زوا

 یعماج النم' ندنا ردها هوعدلاباحتسم هاکدبعم رب خدقزرط ردکشلو دزیاب ناطلب
 هل ادعام :ندرلنو "نیماح يک ناچ وک نانبایماح هک ون ندا نیماج و ۱
 نایص بتکمددعچ وا هلح و ناماع هضم کیا هله ورد راتک نعویرادجاسم هل ددعی ۱ ۱

 رو ما ددع ر هلو راناخ كحوک ددع نوا هلحو ناشبورد € ددع کیا هلم

 یلشاط و راو یرسجبشخ هرزوا رد وهلا قلوارهش یفرط کیا هرجا هرد یلشا

IFT ۸۷۲ Lh ۸٩۱ A ¥” IS |هدنسهخس س ] را :  

 [ (م)رلشع ای [ زىسەجناب ] بوزبح هرکو ص ؛ شعا [ ىلەجناب ]
 تب 2 ۷ ۹ تس



 یب همانتحایس ..یلج ایاوا

 3 تاحبآ هدسد یرلاق ث > هبلق هعلق و اما الوا یرلناتسبارخ یرهش طالخا هر

 ۴ رلهراج نوع یه ؟ردیسهراپ و 5 دز ؟راقیج بوانیق راوص یک یزوک انروط

 ۱ .نایرجبوقح هرشط ندرلنا برود بلر بل بولوا نازار هرامیظع ضوح نوک اوک
 ٠ ىسەق ما هنشوکر اح را هد رق كرامظع سوح رزک دام هم یاع تربع) ردنا

 ِ :بول | هتساقرا یشاط لوا ناول رب هدع دق نامز زدراو هقهراپ كص ضاس رب لاثم

 ۲ رب مر داتسا بوق هنتسوا یرازع كنیزبق مکح سوقلیف بورتک هلحم وب ندراغاد
 . نوا یثاطو هدلاح کیدمشالاح ردربسلابجاو مکشعآ عنصم ٌهق رز بونوا یرم رم وب
 ۳ رم ءدراصعا لئاواامآ ردلکد رداق هکمردا تکرخ ندر ینیدرود هسلک هر ر مدا كس

 ۱ یمسا یزق مکح سوقلیف هان ناسل هرزواهق صرع لوا الاح [۱] شمردلاق ناول

 ۱  هدلحم و یخد و نه درد يا ناولم بوزاب ینمسا كناول نرتک یشاط ویو

 ۳ ک اراو داران آ یاعتربع ته راو رارانمهقودنص نديم هراپثی ددع كيج

 1 باج ەن SSE رولوا | ررکمتاقوا عیضل ڭىسەهلا ر رحم ناتشلا و و یقوام

 ۱3 زدیوک ر راغلب [۳] ( زاروت هب رق ) بودک هغ

 مزا غاب داصقود + هبص) لزم

 3 E ی ج چاي 8 2 هدنسار ع 2 ین و

 3 زا O و ربصش ر ریقح ردر, E 2 و ردفطل

 بوک هلامش باح هن ندنا ورک هصق هصق ه معو هف رش هاکو هونج هاکو هلامش

 بیرق تعاس ٩ هلاوق بوک یب [4] ( هطاطج ُهیرق )

 امار د هصّو فاصوا

 ۲ رظان هلق باج یرلزوب كنبرانارامع هلج هدنکتا یاد . . ۰ ردیک اخ یباضق
 ا ترود هلو ردراوا للسرک هدع سملا زویجوا هلجو » . . . ردکجهصق نررش رب

 ناخ یا اغ لاکر . یتکم ر یسهسردم و هر ی

 تی و ررکم 7 ردشهروتک ندغاط بوروا هنساقرآ بوریدلاق : ك 1
 ۱ هلاتح : ك [ ء] نارو : ك « ب [۳] ندنلیبق

 تر ۱ تب



 یبهبصق یلتک هرب ْ 1

 13 oe a لا ً ا

 لتکهر رینص ةبصق لزتم ۹

 كوو رومعم ردقلوا رداضق هقشاباما ردقل داوو دك اخ یغاحتس هلاوق یغد و
 یالثمتاذ مراو مراخاب یک یرهش هدنرد هدنبرق یالو ساوس رهش نکل ردلکد هصقآ

 ندنناحودم یتح ردشعوط یناهج یسهگابوغ ابناغالواعقاو هسداو یلیراج ءام یار 3
 روک ذموندنصاحا ندرامو نداراخ یولا هدمحرایدردقو هدنوکسم عبر رکو

 هدروخكجوک كچوکه نوکر مضهلاعیرسو روخشوخوفیطا ندنسولا یرهش هدنرد "
 یحرالک ج ا كنامعلا ىع رلهزا نیرکج كمدا کر ولوا یاشوخ كنکیرا ناولا ی راص 7

 ههانلهاشداپ هنسره بودوروق كيرا كوب هج بولک هیلتک هر و اغار ندنفرط یرایشا "
 ردراناغابهلج یتلخ هبصقو ربلک یساغا كب ار هتسره اهوصحم رارروتک كرا هما ر لکو 1

 یودلوا هناخ ردقناما رارولوا نک اس هد راهحاب بولوا ربس ندیرلر رب یرلواو

 نکل ردراوا لاثم هرق ناه ردشماملوا انب هرزوا بیر یراتویب ارز ردلکد موم ق

 ردراو یراناکد چاقر یرادقم تیافک و یمامحربو یرلناخ كجوک و یرادجاسو یماج 3
 بودک تعاس ۱ هرزوا یو امارد هلامش بناح ندا |

 كج هاف ةعلف فاصوا

 یزاغ هدنحراب . . . هنس یحتف هدنسهحا یساضق یلتک هر هدندودح هلاوق یخدو و

 یسهملقالاح شعب|یهاکتخت یقاج هلوانک اس یرانوکزاب كمیکح سوقلفبولوا كسوئروا
 ردو یسهق ماه نالوا هدو اما ردهعلق كحوک ر رودم لکش هرزوا هتشب یروس ر 3 ۱

 كيهلعب هدنساووا [۱] كلاب هدنلايا ماش الا ردقو هدملق ر یراشاط حرم شاپ ٩
 یرافرصت یسیرامعمملع كسدنهم داتسا نالوا هدکجهیلف ٌهعلقو هلوا یراشاط یسهملق 3 |
 یخدیٹشوراو ینشااما ردقو دازیمدا و مذآ ا و نکل ردقو هډواوتسا روس ر ۴

 شلاق رلهاخ یلوئروا ناغایق ددع نسکس سم : ردق یوک رب بویلوا نومعم ردقلوا

 یرلاس را اه ردقوح راهب و هس سع را 1 یاع تربع ندسارعو برعا هدول نکل 3 ۱

 کهدیلوطانارکم هاک اشامهلبوب رارولوا ناریحولاورامدآ نروککردراترامع رم یس اس | ۱

 یسایرد ناوو یرهش طالبو یرهش غول با و یرہش [۳] صالمو یرہش J] یجدیا 3

 سالیم :. ك [۳] ىج دا : ك [۲] كلعب : دا 1

 هک ق ریس



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 مش ندن رلهحرد مهج هدزوگ هام ]1[ رد راشاط هرق قاص هدایرد بل ار ز ردایه"

 1 دن هاب و عاب اجماح ] ۲ ] ردردرب هر زج تیاغ بولوا نایرک و نایر یعدآ ی بولوا :

 افرط برغم بودما اشاع یخد یرهشو ۰ .. ردراو و ما دمو قوزوما

 ۳ راوب ناتسکنس [۳] تعاس ۷
 قالشاو ت ا

 ار5 غئاور ا ل ا لتک هر هدنک یاس او

 لام رو لناکد شب نواو یناخ كحوک یلوترواناغایقو یلتمهرک ددع شب نوا

RR aاس فصنندنا ردکح هصق نربش یوارومعم یلهحابو یلعاب ییوروا  

 ندا بودا توعد هب راهناخ هدنسهبصق 7 یزب افصاب ناراب هڪ و

 دسر كن لاو هعلقو هدنقرم كنافروا هصق بولوا عقاو تنی دنا 3

 3 ر هدنفار ,طا اما ردهصق كحوک 7 هحرک ردر قانقرر . هیلاوقو هافروا بولوا

 1 زویحوا هله ردقلاداو وو تايب It یناحنس هلاوق یخدو ردراو یراطابر-

 1 رو ییماج رصتخ دعم ر هلجو ردراوا رومعم یلوئروا یشاط ناغاق و یلەجتابو یلغاب

 یرادقم ,e ینخامح و . هلو یرل زغحناخ ددع ترود هلو یدحسم»

 ۴ ندیآ بودیا لواس مظع تفایض نواب نامهم هحف ر هدو ردراو یرلقحاکد»

 اووا هار هصق

 ردتباینو ردقلاداو وو هدنک یعاحنس هلا وق یدو كدا ریس بوم ماعط هو

 ردراو یاخ یيا و یا ر و یدحسم رو ییماح ر و ردرلهباخ ددع زوبحوا هلو

 | 8# هدنس هبصق او وا هارو ردشل وا عقاو هدند اح عاص كنس ەرصق هتش وار هصفو

 هدنوکلوا ی بولوا

 i یا : ب [۳] رودرا ەز رخ ثیاغ ط [۲] .ردقلشاط : دل ؛ س « 3

 1 نیکو تب
 تحت ٩ .٩ ضش



 هلاو
 سس
 تجسم

3 
E 
 ندهدیبهفاسم یخ و ردیلورواموشروق اپارس یرلترام میم بارا كىاشاپ ہا 3

 ودنایاع رومعم رهش رب روتیسم هللا موشروف كوک مرک .مدقدنلزا را ؛,

  يقانقرب نارفغلاو ةه رلاهیاع ناهلس ناطلس هرجا رهث و قلشر 5 هراتانح تاریخ وب 3

 او یک Ey تور دلدر" و و یو |

 جراع ندایو ج راخ ندغصو هدو ؟ردشمرتک وص تایح بار هلا ار و ناش

 یناملس یاشاع یانبوب ردالاب یکم عارذ نسکس لماک یدق د لاثم ح زق سو

 ةمهح ر هيلع ءللاةحر ردشعا یقس هللا تاحءامیرهشو کردلداعم هنسهملق هلاوقو كسوق

 راوتساروستاقرب ادعام ندعلقینشانانل وارب رحمو (وش سعد هعلق هرشط فصورد) بسا

 قام هعلقو ندردنلاح باید ود مات وق صد نالوا هدنناح لامثا راو نادر و

 یرلجار | حج ن هکل ردناق نلای اما ردمظع هعاقر ثالتعاس چ وا لماک هحناک هنس 5

 هلا مایا رو یرار احماح كروسو هذهةلاطااما ردناقردناتق یراکسردو دنهش ۲ ۱

 ردهراکشا یرلوو بو ج ر هع اوز ودنکم قلوا وام. ایک لم اما ردشلوا مد
 شما هطاحا یرارباب عقار و یرلغاد ددع قرق لماک مکشعا هملق مظعم داوس هلو

 بویلوا مرادتقا هعاعلمدآ هداب ربقح تح و ودهعلق رسا تو 7 جاتح کمر

 هدنوک را لرهدنا ناربسو نازود قا نام براص بولوا راوس بیسآ حا

 ا تزودنوالماک ه دک دلک هاب اشاب نا هد ورع تقو بودی ارود لبا تآ

 وا ناک هبهونات یدالاق یرالعت هد رلقایا E اما مدلوا شک ارود ا

 ناو مور نر كنهملق [ ۲ ] نوردو هدع دق نامز ردمظع علق شنا هطاحا

 E هل ینراوق فلبهاخ لب قرق اه مکشمنا ربرح هلیوا هدنراخراول

 كم چ وا هلح و شما ناکد كيب رمشکیا نوا یره كفانصا ددع کیا نواو شی

 الح و ردیهایو یهاظ یرلانب وات آ ےہ الح شا رود رومعمو رطصتمو هست
 بوک ندنفرطر بودا هطاحا نسهعلق هلاوق نالوا رومعم یراراو دورد كنهعلقو ۾

 ردوقبمص الاح راک ندنسوبق صد كنهملق كوين الا ردلارعا كاك هلاوق روم

 نرک هرجا ويتوب ندنا راو ]٤[ یراهلق جات شمکج رس هجوا هدئفرط ییا كنوقوو

 یرلکتا غاد ردرلهحابو غاب هل یا بارخ هملقو اما راک هلاوق هعلق و ۱

 ا 3 یزاهملق : ب [4] ندهتفت : ب [۳] ترود : ب [۷) نارك 20 : 1 1 | یماوه كرهشو نکل ردراواودو یراجرب كنهعلق یراقوفام یخدو ردرلأیق هرق ه

 رج و سرچ ےہ رس و بایت ہے رو رس جت کیه کسر جور سند



 یمهمانتحایس یلج ایلوا
 سس تیم تم سا

 موجب سر تو سم

 ۲ ۳۱]راردهدامآ یرکسع ار اضقید ادعام ندنزارکسعودنک بودا رلافصو ربس بولوا

 3 زدفو یسهحعاب و عاب هلا قاوا هرزوا اف اما ردهناح رکا هه هدراصح هروا 4 و

 ٩ كم ندا ردیاب زکڊ یا هج ک ردحرفم مماج هلا الوا ردبارحم ددع ,.. هلجو
 3 .هعلق زا و ht یدحسم هسک و رد رلهاکدىعم رومعم ییماح هتخوس ندا ییماح

 . .قلوانبتم تیا یسهعلق | اما ردرلانعر تویبانبكنس رک راک یرلوا هل راویدحسم

 نیک. و خج ددچ ىللا ههو ردراو یراراهد مد تارُه ددع زوبحوا هقشاب هلا

 3 .یناتح وین افوف تاق ردا تاق ددع زوشب ج (هلاوق هعلق ینشا شیاتسرد) راو یرلپوط

 3 شپ هلجو ردردان یرلهحغعاب اما ردیلوتروا .. . هلح کراو یرلنادناخ نتم یاس ریک راک

 ۲ .هطاحا هعلق ےب ا EE هروا هحراو هایرد رب لدایرد ر هلم یفارطا ردهلم ددع

 ا عا هل نکل ردلکد .مولعم یغودلوا حدا كيب چاق اما ردیسهعلق شوراو شعآ

 ینشا و اما ردراو یر اون اقددع یدب هج كسراصح شوراو ۰ ینشاوو راصح هرواو هعاق

 ٣ )هک نکا رد رظا هلاش تناح یوف تاب یرلکدتا زی حل یسوق لومالسا كشوراو

 ۳ چ وا هد رق یودف نامل 2 ردف وتشکم هامل هعاق تولوا ح وتقم هب ودح تناح یسوق

 تقوره هدنو [۳] یراغردق كني اح کردراو یرازوک [۷] هناخ شیش رب هغردق ددع
 .ددع شل هلم و رلناخ ددع يا هلم هرذط ندنسوف لاج وو ردواق قامرود هدامآ

 .عساوررلا یک هراب كم یناملو ردراوتایخ بآ هناخلیس .ددعرب و رانزخهحنو راناکد
 بونجو هلبق نکل ردنامل صانم یاجر قجهنغصو قاتب رانود مد الغا گرد مظع ناما
 ۱ ردناما نامل نیما ندلب هرق و یطاب زدی و لاش اما ردلکد نیما ندراراک زور قرش و
 نیطالس عماج یلهرثک تعاجو رومعم و فلكم ندم ردبارح شب هلج هملق ینشاو و

 دما رنو ییاق رکراک رومعم و روتسمیرلباق هلا موشروق نوکلین صاخ صاصر لاثم
 ۱ یزاغ د 2 نکی دوی ي او ناخ ناملس ناطاس یلعنصم هل لنوم

 .عماحو 1 E رلملف اق نالی 2 عیار ن صو

  :قاوخ دجا ناربسپ نایص بتکمو ىنازسفم نالاع ةسردمو یلک أم ةفايضلاراد ترامعو

 ْ ینادحوم یایاوز و دحاسم نا ربا دوس هجاوخ ناحو یاشیورد قیرطرب هکت و

 ۱ eba یربعو ناشطع هناخلیبسو یناحتحارمامح و یاتسزازب یوشراحو

 . یرلهغردق كنك اح [۳] هناخشش : ك [۲] زدرلهدامآ : ی [1]
#۸ 

N دج ۹ SiN 

 یوو ت رای ورا



 هلاوق

 هکر دخت یغاحنس یب برد هدنمکح كناسشاب نادر قا یف هدشلایا رازج الع یدقک

 كنساشاب ردک هرفس یغودلوا رومأم هلا «ءردق ءراب کیا یب هرزوا ناخ ناملس نوناق

 ردددع ۲۳۵ یرایتو ردددع ۱۲ یتماعزو ردها ۲۰۰۰۰ ینوناه صاخ ندیهاشفرط ۱

 نبح هلیرکسع كنساشاپ رایت بابرا 4ج هرزوا نوناق زدراو یسشاب یرج و کپ یالا |
 تشو یالسالاخیش الوا (ردرلنوب یڑاک اح رهش) رولوآ کتل ك یا و
 ردراو یسارق هبحا ددع ... و یسضاق هلسهاب ها یللا زو و یفارشانایعاو یفارشالا 3

 تلادعهحور شورغ كم زوقط یونس هتک ندرلاضقو رداضفید هلم استا 13

 یرادرسیرحیکیو یر, ادختک هاسو رولوالصاخ شور ك کیا هیضاق رول وا لصاح ٤

 یرجیکی ییا هدوا رو ردراو یرللوق وق هدوا رر یرلغا یثابیهجو یشاب یجموطو و

 ندلجالوا رارلك هنتلا هلاوق ةعلقو رابره یر كنرفاک كد و ارز راو ٍیساغا 3

 رادزد كهعلقو یساغا بستحو یان رہش ید اح ر و ردراو يرگسک قوح هدظفام 3

 اک ریش ردراو یرلتارفن «ءلق ددع زویحوا و یزلاغا هماق ددع ید و یساغا 3

 رظان كلم ندلح هکراو یساعا یلوتمو یا دوق ناعلو ینیما جارخو یرادچاپ و أ و ِ

 ( هلاوق هعاق نبمز لاکشا ) ردیمیظع تیلو كناشاپ مهار ا لوتقم ارز ردیلوتم راظنلا

 یر وس هرزوا نورو یروسر یاد یاح کیا هدنسیق ییامور هدنراتک ر رکو ا

 كيب چوا لماک رادام اراد هرزوا اق یسهملق ۱ بولوا مقا و یمداب لکش بولا ا ۱ یوتاب مکحتسو نتمو انعر راوتسا راصحر ان شرطم كنس یدادش هدایافهرق نی اب ِ ۱

 . بناح هرزوا افو ا زر وسو اما رد امت ربع هعلق نمدسو نصح نضج ر ردیا هطاحا عدا

 باح یسوفهعلق+ | نالوارار هنامسا جوا ۸ ردشلوا عفاو هڪ :الوط هلامش فرط ند ونج 3 ۱

 ںولواہدهملق اون تامزاولوتامهموهناخ هج عج بواوا نک اسرادزد هدنو ردرظان هلق |
 کیا ...هر زج نالوا هرجازکد قا ندهملقوو رولوالصفیهاشدابناخرتهم هدنو هک ه

 یراعالقو ارق یسهیحات زوراسا و رد ایام هلب را اب ترامعرات اهلج بولوا هدصب هفاسم لیم 3 ۱

 ردراو ید راصح هلو تاق ر هرزوا او نال( هنب هدنکوا هءلف اوو ردناک,ار هله

 هلامش بناح یسوص 3 ردراو یسوق ییا د كوس روالوا ریدعل راصح هبروا کا 3 ۱

 طاطخ رک رايد هدراصح هروا هلوو ردف و کم هونج بناج یسوق ر و ردرظا و

 نک اس هدارس ر ام ناهج ودیا هظفاحم یرهش بولوا تیالو "یلاو اشاب نایع یجناشن

 بس ۸۷ ٩۷ انس



 یمهمانتحایس یلج الوآ

 . هجراو هرهلاءاروامو ناسارخو محو بعو مور بولوا هدنسهبنم هلوا ریکناهج
 1 E نارو و نارا عيمح بولا هرس هضق نرالاهاو یر ر مش مظعم دا وسهراب کیا

 ندافطصلادحتدالو اریک ردنکساهدعب یدنامظعیانم یکی الس هماقوهلاوقهعلقو هلیجا رخ

 هدر رب هلا سلاوق یلغوا بواب شرور هدنناي كسوقلبف بولک هدوجو مدقم هنس ٩

  سوقفردنکساوب راض رارد ردناسکلا وقلف هردنکسارامور نوحیکنا رایدلوالماک

 هاش دانریکناهجهداب زوط وا بولوا هاشدابلیز وطوا امج یتطاس تدمكردنکسا ازهر دناغوا

 بودما طولخ هزکد قا یزیکدهرق بوریدنا دا رارهش ولوا هرایزوسدب بولوا هوقلاوذ

 هدنرهش هلا وقوب و یداب یوجأمو جوجأپ Ta بۈك هرزوا یسایرد زو یاملظ رج

 [1 )هبناح ور لیعوا هنر ندنا ردمولعمات یعاقم الاح رلیدنانفد هدر زج ر بولوا موح ص

 هتب هدقدلوا شو سالپ ساباپ اید كرت هدنربد سوقلف هدلاوقو بوما لوبق یفلهاشداپ
 هرزوا یاسلمور یدلوا هاشداب وطسرا مکحر ماس مان سوملطب ندنتاقلمت ارک ردنکسا

 ایرک ز ترضح بودا رتانسح تاربخ هح هدلاوق و ردکع د هاشداب ولوا سوملطب

 1 سومیلطب وب کردن املس ترضح نا معجر كلم نا سوقلف نا نانام نا مالسلاهیلع

 بودا ارتفا هایرک ز ترصح یسهفناط یدوم ه دعا فکر ناعا هایرک ز ترصح

 3 یی E تداهش یوملط) وب هدن راک دناديش بوح هرابیجا ینشآ ندنسرد هلا هرسد

 3 هت رص > بوقح هدا باح هک هراب زوب ید كيب ندلاوف هعاقوب ودیا عاما

 E 7 یدک بوک ندحلق یدوم كني یشقلازو هک نوجا بلط ]¥[ یونوخ زی

 ماج ولوا هدنطس وا كياح 3 ترضح الاح یدنااس هاکدعمر هرزوا یدهشم 7

 هالاملرایدوم میخ بولآ نین ایرک ذ ماقتنا لارق سومیلطب هدعب ردنوفدم هدنساتروا
 [۲] هردناسکلا هدنرهش زوراسا نشعن هدقدلوا موح ها مالسا بولک هلاوق وب

 یرهش هی ودقمو تولوا سومیلطل روعاا شوشش یلعوا هرز بودا نفد دیک

 . بودا لاقسا هتلود ندتلود كم هڪ هلاوق رہو لصاما یدیآ راک یلومالشا :نالوا

 یسهرفک مور لوا نا دا سح ینع راکد وادخ یزاغ هدنحشراب ۷۸۲ هنس سالارخآ

 ۱ .ٌهعلقو بولک هلیرلیک اغنودندنسءهرب زج ر اس یرافک زونج ٠.۰ هدعل ىدا حتف ندنلا

 . تالو یلو دیزیاب ناطلس هدنخران [4] ٩۰۷ هنس هدمب ردبا طبض بودیا البتسا هیلاوق
 و ی هنس هعلق هلاوق و نکر دک هنحتف یرلهعلق نورفو نوتم ۳

 : ۵ س[ 4 1 ردناکلآ ي [۷] یتوخ 3:1
 بس )لو

 ۹ ا 2

 ا وا
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 amana aan م رد س 2 هتسسسس

 (دابا دجا ) هنمسا هبا. قلوا تارت اشاپ دحا مظعا ری زو لضاف هداز یلرپک یخدوب

 راردهدعآرام بولوا عج راناداتساو انبو لام ددع كيه زونه اما رایدنا همستود ۰

 یرصتخ عماجریو ردرلهناخانبون زسهحگابو غال واروازاسو تمدرک دو 1 1
 رصتخدفمینمندسالمو [1] سالخددع۲هو یراناخ لتمهرک انونددعییاویهوازیوو |
 نارودلاضارقنایلا بودارومعم هدايزیخد لاعتمیادخ ردهدلوارامزونه راویراقحاکد "

 (اباب [2] قولشوق ترایز ) هرزوا یلاع هتشب یهدنلامش كناسوت هطبر و هلوا [۲] دام 3

 برق تراک اک دیا بودک ةیولق. باح تعاسر ندنا ردقو .ینرامع راناو یک

 بودک ندنجما نابابخ نامروا یلاهتم تخرد

 زویکیا هل هدنشاب نیمز یالاسموق زودرب یترامع ردقلاداوی و هدنک اخیغاحنس هلاوق

 هوم لیکت رب هسردم رب یاد یلاو یلماج رب ناخ باوا ماچ یو له 1
 وعاش چ وا هصقو یهلوا اس یسهصق دابا دمحا هدنشاب یرسج وصهرف کل ردکحهصق

 هدننیام بونج ها بررغ فرطندنا یداوا زملشا هبصقوب بولاقفالخ ندمیقتسم قیرط |
 یخوءدتغاس۳ بوک [ع]ندنسیسهمرک هلاوق مرا راناتکبس هدایردسل نوک 0 6

 < دن ها ره دا رسا راف 3۳ مظع یان سوعلف ہک فا وا ۱

 ات مکح [o] سوقكنمەعلقود E i EY كالم ترضح یدالوای ناملس ترضخ

 و یراخروم نایاو یضعب ردیهنم هن املس ترضح یسن هدابا ینشب کا |

 ولوا ندنراهاشداب ناینانو مور رلرد ردسوقلف یلعوا میجر كلم یلعوا یب ناملس

iهروصقم ییدنااس نوجا قاب هدر یسهعلقهلاوقو كناملس ترضح تولوا  

 . رام بورو هنلغوا ر مان هلاوق نتموکح بودا ان شوقلفا ناسهعلق هلاوقوب هنر " ۱
 سوقلیف وب هدعب رار د هلاوق هلی هدنراخراوت مور بولوا اسم هلیمسا كلا نوجیکیهآ

 تام : دنا 41 .قواغموا : تب 1 دم دل [۲] سالح : س . سالپ : 4 [۱] ۰
 ۰ ور 8 سوقا 6

0 
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 مسوق کرد رخ اتشاب دا هداز یکم ن ندنزلارزو ناخ دمحا ناطاس راو ییارس

 ردو یحرا هرزوا

 ۱۰.۰ هنس [۱] شاپ دجا فصا مادم دابآ هلوا نخ رات مديد هلبا اعد ربخ ایغیت

  یاتسزارزب راو یراناکد ددع یللا هلح ندا ردب راناخ ناکرزا رلناخ یربع ندو

 هدنرانک هحکسا رهن یراناکد غابد ددع یمرکی اما رونلوب رداو عاتم یه اما ردقوب
 ل دنتفاطل كنساوه و بآ ردراو یرهحنابو غاب اجماج و ردرلعابد نک اکد رومعم

 8 ردیغاد هحککسا یمسا ( وص هرق لبج حدم رد ) ردراو یهو و بوبحم

  یساوهوبا رلرقج هنلالس هلرلتاباود عم هدزوع هام یتلخرهش هل ردهدنبرغ بناج
 بودک ا تعاس ... هنفرط برغ بوقلاق ندنا ردالیب رازنح فیطلا

 ۳۱ ةا فاصوا

 ا و یر اوك ویک اج ۷.۰ تولوا ینهحا وبص زق هتک" ان

 ههلنقتناح  یراذزور كتنرهناخ هل هدننماد یرلغاد هحکسا رش ردقو 01

 كن دلاها رداسز هبصق ییهحعابو غاب نیزمو رومعم ىلتم لتمهرک زوینشب هل رانا
 . کیاو یسهسردمرو یماجر و یدحسم چوا ییماجر ردراهرفک یتصنو ناملسم ینصت
  هونجباح بوقلاق ندا × ... ردراو یراناکد یرادقم تیافک و یسهیکت ییاو ناخ

 ۱ رهن بودک هدارح تعاسر هجنرانک وص هرق رهن رکج تر ناراب و نارو و ید

 ور وک ر كدزدنا روبع هل راه معرغص یر ود هرک چ اقرب امدقم كدلك هنشاب یدک وضهزق
 یني اشاب دا لضاف مظع رسج یدمش اما ردمظع ره ردا نایرج هناود زاع ود

 بوک هکردمیظع رج بشخرب شعلوا انب زونه هرزوا مظع رهن وب ریزو هداز لر وک
 ۱ همرعقكمظعرهن یرااهتنمنوتسلیوطونبلاق رد رسسج یرهش [4] هجوق هدنت الو كسره

 . بودیا روع یرسجو ردردنلاح طارص هک اقح کشلوا مظع تاريخ هرطنقر بوفقاق

 : هدنفرط وشرق كرم

 ۳ ۱۱۷۰ ] شرولیدپا باح توب مارصم هکردوب یسومغود ] یاخ : 1[4]
 ۳ [۳] تعاس ٤ :ك [۲] [م] رود اداسفا هدیاتعم یکی یدتبالالخ یاسحا اشاب]

 هحوق : ب [4] [م] ردعملقاربقیحا یار بویل زای یمسا كنهبصق و
 تبسم ۲۱ تس
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 ولف واڪ هرف هد ی ورو نیک ا

 .كب سونروا یزاغ هدنخرات ... هئس شعا مظعم هدب ندنرارہش یسهرفک مور

 رداضق رک سها لا زو هدنک اخیناحنس كينالس هدنلابا لیامورالاح ردح

 رداداووو ندنفرط ۰... قرع اجو ردزاو قرلارق هان ر ددع و ۱

 یسادختک رنو یاب رمسو یسح ردراوینامشا نایعاو ینارشالابیقو یعالسالاخیی

 زود ر یرهش ترا ردراو یرادرمس یرخیکی و یر ادختک هاس و ینیما يازت 3
 ییاقوف و یاتح و یاب و و غاب ددع زو درود هله هد رف وص هرق و ره هداضف عساو

 یسهلحم ... ردهل درود هل و ردرلاسز ناداخ رومعمو >4 او یلوتروا تم هرک اپارس مس

 .ندن رلغاد اک و ردا ایرج ندنجا ید کانپ و ردزومعم هصق روا

 هجورتساو هرتوو ندنغالیب هجکسا یخد وڪهرق رم رولوا طول هبوصهرف رم ب ک
 .یدو رولوا طولخحت هزکدقآ هدننرق نامش یراص ٌهصق ۳ رج ندنراعاد یس 1
 .دحا ناطلس هرجا وشراح نالہ اما ردارحم ددع م رمشو ا
 یک یبهعطق دام و ریم ماعا رب ییماج اشاپ دما یوم نیل 1
 لب ا رالد هکر دقو هدعماح ر تفارظو ,تفاطل نالوا ها ا جم عنمم یخ وک 1

 ااشاب لاز هدنربق یراضنا بوبا ابا هدلوممالسا رش زاملوا رب رحت هلبا راملقو ریبعت

 ر یتیم هلا رانوتس سم یفارطا یعرح و یلونروا موشروف ئزابابق هلم هلوا یم : ۱
e 1 |كسرامادخ و یساطخ و هعا و [۱] نوحارخا و یرار هع نکل . 

 ندراوب یسهبثک,.تعاجج :و,یسیسح ماقا اما هدیارسیم ن یا ادخ ردوا اا ۱
 .هسردمدیعرب هله و ... .رد رز دچا هح ادعام . ت . ییهاح ۰ 3

 هلحو ردایص بتکم ددع چوا هلج و .ودمولع لیلا و اد ییموشروف یمولملاواد ۱ ۱

iهجوف راو یحرفم ماج یلوتروا موشروق ددغر هل و ...ردناشیورد ۀکق ددع . 
 .ددعر هلجو رونلوا هقدص هاملع قهدنشهسردم یالوصح ؟ردیتاریخ كباشاب یطصم

 موشروف یخد تاربخو رد اد یتمعن هنیرواحمو نیرفاسم عج راو ینرام هند |
 ردراو یرلناخ ددع رب نوا ریکو ربفص هلج و ردیسانب اشاپ ینطصم بولوا یوتروا

 .نابراک رب قاجوا قرق :لوئروا مو شروق یزاباق ا ارم یسح يارس, نامهم اج

 £ [م ]رد[ N اهدآ هک [ ناوشزج 1 و او : 2 [۱] ۳

 ۸ س یمهمانتحایس یلح الوا
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 ۱ اتم وضو و يلج رک برق نیلا ردراو یرلالشق نویق دعا ردشلق بوطی نار

 لام مرا غاب م هدننکتا یاد راصح هنسم هل رلارق. و تن یلاباب ٌهیرقو نیوک
 يلج وردرلارح رادلوصح . یرلهعر نم عردیر لارق یسهبحات ها هو نوا ی

 ۱ بود هبونج بناح بوک یرنرق روک او رومعمو ید رلروک. ټی

 یرو هماف فاصو |
<٣ 

 39 یروم یزق سوقلف یساب هحنل وق یرلهرمتعم مراو نایاب و مور یسهتمشل بیس

 / | | رکرځا بودن الاقتنا هکولم ندک ولم هع رارپدیروب طلغ ندیروم هلعانوایساتس هکلم

 ۲ یزاغ تسدب ردیحتف یزان ناخروا ناطلس نبا ناماس هدنخشرات ... هنس همالسا تسد
 7 را هداص یزاغ هدنساضق هنحیلموک هد لیا مور ,الاج كب سونروا

 8 ۲ رلیرو هفولع هراهقزتع بودک هققو بنج یراتالوصحم دارت اهلج ردتناما مظع

 ۱ E هعلق مکحتسم و نهتم ر الاب نشرا یعرکی ندنیمز انبشاط هدایرد بل ( یسهملق

 ا ردهوطخ دع زوب كيب لج عبرم لکش یعرجرادام اراد شلوا بارخ اجاچ .شیا
 ۱ یاکد ددع شو یرلوا یسهرفک مور ددع یللا هدنجماو ردقو قدنخ هدنفارطا اما

 ۲ هیت بناج یرب ردرظان هیلق هدایرد بل یر, راو یسوق یکیاو ردقوب یش یریغع راو
 ۳ هراعادندعلق ا  ردشملکع هنناج لامش راوند رب لصتم «هعلق ویو ردرظان هوص هرق

  ایودكنهعلق بویمهک نابراکر و مدار ندنا ؟ردیوق طيح نیتم تعاس رب یلوط هجنراو

 ۳ وورهایو رهالن یرارات | هاخ لوو الج شمرلا 1۳ 2 تار هدا برات یر

 ۰ كنايردات ردراو ایرد زفروک رب رظان هلق هدنکوا هعلق وو ( یرو هری شیاتسرد )

 ۲ ریسک دی هدنحما ردلوک : ایرد مساو رب لیم یدب قرق هجثراو هنیزا یزاغوب

 ید یون ردا طض رحم و هل راتارفن ددع زو ینیما کردتناما هقشاب رونلوا دص

 ,E هد ررو هفقو باح ناالوصخ بودا تخورف یسشل وتم ناخ دام یزاغ

 م شواحدما ) هلز زو هبرق لزنم ( بودک هونج راس 2 بوک ٌهعلق
 | یحاصنادناخ

 . ناوارف یسهاب و غاب نولوا یناخ ر و یماح ر و ییماح ر بولوا ناموف ماه ام

 1 ۳ رحلا رلارح تعاس ۲ هبرغ فرط هن ندا ردبادابآ هبرق 3 اور یاح با

 ا ااا ىلعار ب ۶ یلجناشرک ك« س 7
 [م] ردیللوا ( عردیفلرانا ) یسورغود هکمردیا نظ 1 عردسلراسع : س
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 راصح هنسع

 ےس

 یدقح مطخر مس رب م ندنجما یرمس ن کرد رولوا هلوا یاب یلام [۱] هرب ها

 نوجیغودلوا باغ طخروب نب هروک هروک یدشا مالغ ناه شعبا باغ یخدلوا رکم 3
 بودلروغوا اک یرلئوتلا هلخ بودرایا و یو یدقحهدناکنج نولعمو هروک م دتا رارف |
 شما كنسهلوک كحرک مدا بولاق هدنربح ماع تلخ نابراک هلح هدکدید یدلآ لوا |

 یسهیصق ناعش هسوک,ندنا بویلغاب افقر تسد ینسهشحافو یهناکنجو یهلوک و رایدید
 [۲] كلا هدّرنس بوریوج نقلخ نابراک بولک هلیباوت هلح بوردنوک ربخ هتک اح ا

 بورهدنود ههورکب ودنا رجتزرد یرلمدا رفن یدبوند ]٤[ زکس یسهلوک [۳] نجاق
 اش هو هم لو ما و یسهصق ناعش هسوک

 هدَمدا نرد هززوا هاهم يهو نوا چ وا نوا بودا رارقا هناکنج نو 3

 علق لزنم رارکت ) بودک نوکلوا ندنا قدلا یرانوتل | بورد سبح ینا بوقح
 هدنسهشوک ترا هدنشاب وش راح هلتع رس ینمالع هناکنح یحاص نم هناخ كدلك( و |

 بوروا هنایزات زویکیا همهلوک یخد رقحو ۍدلوا تربع هراهاکنج راس توردنا بلح

 یرلمادخ یربعو یرلتا هلج هدنا بودبا لیصح ماعلاب یرانوتلا نالوا مهار ج رخ "

 بول[ نمراله داف

 ردیا نام یرازانم نگیرد هنسرلب اچ ز زرسو کک ن

 :.:یراش هبرفو یالدنس هیرقو یلح كاشا هير ندا راكقا هی نر نوکلولالوا

 کرا یلناملسمو بو یلناملسم هبرق و ییانایرخ ا هیر فو [ ۵] ییلبچهیرقو نا

 راصح دسم لس فاصوا

 پولک یار كنسەر زج [«] م ندیرامررج رک د قآ ۔وارک ردا ا 8
 اورا هتس ندنکیدنآ اس یراوتسا راصحوب تولوا قوام ندارک ردنکسآ 1

 انعر هعلقر اس ثكتسرب عبم لکش هداضف رازن عساو زود رب هدتماد هلدنلبرسهوک را

 هرزوا یلاح الاح شا مدممنررب اجاح بودماحتفیزاغ ناخروانا [۷] هشب ناملس شا

 :ط «س . نوقجاق : ك [۳] [م] ردبسانم یمالزاب , هدنلکش [ كليا ] [۲] هر ا 1

 هدنلکش [ انیسم ] هدمرلهطیرخ [1] یللبج : ك[ یدنولوب ۳ ك [؛]  نقج
 : دا ]¥[ ردهدقلزای ۰ 1

 دسته ۷ ۱ مت 3



 یتهمانتحایس یلج ایلوا

 ارتا هعالوط رادقمر کردرب قانق مراي یرانیام یسهربش كشب هلا هربحوب ارز
PRAو را ا  LOSعرب اروط وین ازاصهرق  

 کیس هش بودبادص یرللاهایرلارق هرفک نالوارومعم هدنفارطا هربشو رولواقوج
 ارز رز درد و هتنیما هرحګو نسیاطاسمشعو رلردبا راک بودناتخورف بورتک هزابو رت

 ودراو یرلرب جالوق نواو زوقطو زکس کلنبرد كنهریحوو ردقلطباضو تناما هقشاب

 ۱ E .هننبوقلاقندنا ردمیظعُهربح يلتاب اح بآ وذ دل تباغر واوا طولخ کش بۀ رګ یغنایا كنس هرو

 قلزىم) بودک هلا تمسەت ن زوک ر ندنا (نافرواهبصقلزتم رکید)بودک نوک لواهلامش

 | ] هدزسقاوینسانا بوقلاندنآ هل جم بویمهدبا اشاعأما ردمظعمةعلق بیاجمرب (هلاوق
 ماصلالع ودهدبا روهظ هل ندنرارایررد قطن كز نع ؟ودروک هلبزوک شاب [۲] ااراو
 1 8 رقرامدا یالارب نکر رک ههصقمان [۳)نایفسیراص نک ردک هل اماخدساف رکفهشیدنا

 ۱ رف مدروک ینا ادخ صاب درک ا ]٤[ وشي باق هایس هدنزو هسيا كربقح رلرلګ

 رزوا هناخسبسرب بودبا ینشایشاپ بوردیک راسال یربغر تفاق لیدب و ندا
 اد رب ربقح هلیحاص نمهناخ هدەنحلموك بویللق یتقاط هرارق كريقح ناه ردک [ه] بونب
 7 ESS ندناخسس بوروا رلهطلاب یدادح [1]هخا چاقر هنالغوا بولواهطلاب

 ۳ ایدشوا همشاب رللتا هناد نوا شپ ناه نک ررود بویلعاب اققر تسد یعالغ رلمالع
 كمدا رب یک رد ردبساپاپ یک رد ردفز هل وک ER يو لصاطا

 5 وا بوق هرازوس “ضقانتم لصاحلا زد یدروه ود هزعلام یدا راو یحهرو

 3 :er هتشا یهللا وه د ران ولا قاحرخ که دقدنص یاق بوروا یخد هتلاب جاقر

 نسهاکدج هدنچ | رکسع یحاص زع وا هلدروک ینا هد ردهدننالعوا هناکنج كناغا

 ورک هتح 1 یخدیآ هابسهشحافرب بولب هرزوا ثكشا تفاف لیدس تم

 1 ۔ كشا كکيدید ام هتشا بوبا راکنا الصا اورپ ینو كاب ی هدکددزلام یناق
 د قاحتا بولب یرلنوتلا هلح بودناهراپهراپ نالاب كشا هدک دید روا

 .ورغ ود كټ [.انارو ] کهدنتم.] اراکش و : ب [۲] هدنمهعقاو وشاي : 2 « س 1
 اع وق هنلکش[ هلب زوک,شاب ًایأرو ] ینسهرابع[ نیلریأر ] فلّوء هکر دنکم قتلوا [ دیه 1
 ۱ وشوپ ] یسهلک [ وشپ ] یهدنتم ] هدیشو : ك [4] نابعش یراص : هل [۲]

 61 روید لیوا 1 شم روا یک باقل هتزو وشو هایسرن فوم هزوک هتم ,ردنشاتم .
 3 [م] ردیللوا [ هجا ] یسورغود ]٦[ بوردس : و [ و ]

 سس ۱۱۰ س



  SREیسد رح ساو اب مس :

 es ناحج بلع للا 2ر دا بلط ٌذادمتسا اش ۶ زر و یخد ر

 كيب هجا هدزیغانق هک زمکیدنآ تناعتسا ندنراتناح ور بوذنا تراز یزلناط

 ندنناوخ یربقح تو ی ر هدمهعقاو مدروک ی آ هدقداوادول باوخ با دساف

 هماح یناف رپ لوا هن هکمدروک 2 و یکز مگیدروک هدمعقاو هنس بودا را

 هلکلام ینس كدلک شوخ هار وط ز 5 رس لوعوا یا » ردا وز و هک ناپ ت

 هد Ak ناتسلکنح و هلا توالت n هن نوجا زهور مز ناه ام کمال

 زر E میت ی ی رس رس هد راو هرصاح وت و هد

 دیرک هلا هلج بولا كرامادخ یریغ یند ندنحلموک بولا کلام و یالوک ب
 9 اار اک اسم لحا بو ولب هدهدنف حتف هدب ینجوآ بودیک هنس

 ئاغ بود « نسهلوا لئا هتراد تداعسورم رادروخر بودا تاش ی

 را وقو یدا کن شل وس هلک زس اعا شعا راد ندناخ ر ی یر كمال ناه "ید

 رم هڪ د یدلوا باغ بودک ر یدمعو یدک و مدآ و [۱] یلدلک ند

 رظن هتعاس بولوا مرخو داش ندرلربخ حرفم بولوا لصاح اوق توق رہ و
 اوم یار ی هموزوک قرا كرەد هللا ناحس یدشلوا للا فص ز زونه

 نار و دو بولوا را وس هر هایم اص نم هباخ گود هام رامادخ ناه حابس

 بودک نوک ر هلا تناح ورک ندنآ بو

 لصاوا تت ل ت : 22 0

 هری وب و ... ؟ردیوک ویب رب لا هبصق رومس ال

 هلمسا كنا هلیعالوا رش ییدا راع كساباب ولوا ر ما لصا وایا هدع دق نامز هد

 هدعل رلرد هونا لصاو ردکع د الوا یضمب ایاهلجهدمورناسل رار د لصاوایا بولوا

 یه اما شلاق رام هبنرم و الاح بودا بارخ نسهملقو یرهش سوئروآ
 یونجفرط كکينالس ردلیوط هاو لزنمر ندکیلالس هربحوب ردرومعم تیاغ یرافارظآ

 ردهدنشیام كينالس هلا كشب ةريحم [۲] هدسسرب و زدشلوا عقاو هدسم ہرا یسی

 و وا[ ی ۱ ك ۲] [م] ردیسانء اهد یسلزاب هدناکش [ لدي 1
 سرب ېک [ ندرظنطقن رب < مروک, هشیقبرب ] کرددعاسم اکوب هدیمالما لکش ك |
 [م] ردشلدا

RR a E 



 ۶: هو بوجود

 ی ی سم دا تا
I۱ وا  

 اکیالس ةعلق ايز ةبصق و و iE تس 7۳ یرابع علاط كرمش و امدق

 دلک وکر ربقح اما ردصقا ندقانو يا را تزوع بولوا عقاو هدنسسغ فرط

 خد وا یک .یغنای جاص هراز ر نارب ود هصقو و یراصح تروعو كالسرمشو

 دا ن نم و رومعم تیغ نارودو اما ردسرفق ر هلحیم زر هشسرلرر

 4 . هلح یراهیحات و رداضف فیرش رز هلسهاب ها یللا زو ی ا كالس

 ۳ یسحو یک و یرادرس یرحیکیو یا ردارق نادابا ددع

 ی راوا عساو یراهجابو غاب یلوئروا تمهرک انب ریکر اک یلاقوف و یناتحت ددع ... هل و

 ۰۰. هجو ردرلنو ... یروهشم ... هلو یسهلحم ... الوا ردهلددع ... هلح و ردراو
 3 :الاع هسردم ... هلو ردرلدجاسم ادعام ۰ ...ییماح ...هرشاوسراحالوا رد ارددع

 1 ارا ناخد دع ...هلحو ردن اشیوردۀیکتددء هوجو ردنادص بتکمددع ۰.42 و ۰

 1 ...ردراو یس اطاسقو سرب راکددع ...هلحو ...رداح تحار ماهددع ... هلو ۰

 یراراهاو ردناوارف یرامنغ همرهمر هدنراغادو یراناتسو كبشمو یراهجابوغاب یخدو
 کاک رو ( ناووط درج لاکا نابرد ) ردناورو یراع
 ۱ رام ناولا كيب هو ىنلاب نازاسو ینلاب انروط اصوصخ رولوا یراهدنام ذیذل تیاغ

 صق و و ردد ذلتیاف یدراب باو ردم چوا نوا یعرج رادام اراد كەر وو رولوا
 رد لوک وب تر بآ یرلکدنا لامعتسا هاج بولوا عقاو هدنلحاس كنءریحوب ءرومعم

a۳ ارز ردلاخ یاراصت ردا و ور و  
 ۱ ا ادب رالاللد نوجا کو نالوا بئاغ یخد هدو ... ردیصاخ ارزو

 مدنا دعهع ود مهرو شورع يک هدا هدژوم بودبا هدعو شورع یللا هلو

 ۳ ۴ ۳ ) ) لماکلا لماعلا لضافلا ماعلا خیشلا ( (ناروط هصق هاکترایز فاصوا)
 ك هڪ رخآ رگ و هد وک یاب نوک تنم ناروط یراترضح ( یار وط

 ا یاو بزاوا NE نلاب ) باطقالابطق هدهنفوص ةركصندو و

 هحالوارمهابو یهاظ یراهلع تامارک فنشک هنوکهح بولوا ناطلس ولوا ندمارک ءا
 یمآرطقسم كموق صز نع ندتهج یغودلوا یدقتعم كز نعلومقم یاشاپ مهار یزاغ
 ۴ Ib ترامع و ,هکیتو دحاسو عماح فلکمو لمکم رب هدنسهب رق یاب لوک نالوا

 ل | هاکترایز الح رد وفدم مدنسهبخاب یسه واز موق زب نع « هک دایران بود اشنا

 3 ( یدنفا عاحش ترابز ) ندا ( یدنفا صلاخ ) ترایز ندنآ هرس سدق ردراوز
O E 



 یسهیصق زول ناسقط + 1 شیب ren سس س و

 هله و هضاق یخد هدنو ردقو یفارشالابٌش و یمالسالاخیش هلعالوا ببرق كين

 و ر بتؤردا ادن رللالد بودبا اجر نوجیغلو یزمهلوک ندنآ رارف هبابح

 ]ذوب نام ةبمق فاسوا <
 یماج ردرادلوصحم نامز نادابا و رومعم هداضف عساورب هدنک اځ .E ڭينالس 3

 كينالس هبا یرهش زوریس ردزآو یا ویا و یرصتخ قاوسا و یماج و یخ ۱
 اما ردراو یاب: ردا تموکح یساغا مظعا یزو ر مردصاغ راف ا | دزو تیام

 یسایاعهرو ردنش كينالس ٌهعلقو زوربس رهش ارز ردقو یرادرس یرحکیو یا د

 فصورد) ردراو یرازق راغلبو مور هوجضو ي ندنعودلوا لو رک

 لوک ون ه رع ندقرش و ردن زوربس ررش هدنفرط قرش كلوك و (زو ناسقط

 هدر چاق ر هدنجما ردا هطاحا لبم ج وا نوا یمرج درک ادرک بولوا عقاو هالو ۲

 باخ رس و راطب و هتخاف هرجا رار زجو هداتش تقو راو رلکجهر زج یلشماق و لزا اس |

 هلا رلقاق یرادایص و راررود [۲]بویلکیود یراعاولا كراناغم یربع و راقاطب + هر ۆ
 تالو یلاها بودا راکش ید یرلنا رولوا یرایهام نوک نوک و راردبا دیص بورا

 فارطا بودیا اجر نوجنا ملوک هتساغا صاخ كمظعا رزو یغد هدنوب راز ۴
 بوذک هد کپ ر ندنا یدا یعس هغلو یزغالع بوردنوک رامدآ هاو ۱

 نارود هیصق فاصوا

 و ندادهاح نایزاغ رد ار وط یی اما رل رازای RE !هع و و 3

 ؟بع قی تاو هدک دنا ثکم هلینایاپ نهب رکسع بولک هلحم وب كب سونرو ۲

 8 نار وط .هنمپما, حنفلا می نوچ راق درو ولم [۳] پوتا یوو لک تفایض هما
 ردهر ومعم هصق ساع ى نوو ال زدرشعا اعد رخ هرهش و بودیا ِ

 هنهک لوقو رد دهمفرع ملقا ]°[ وک ید و هرزوا بالرطسا ملع نیمجنم

 ڪک تویاکنود] هلا نو ردش,ءالو وق یسهطقن كفرحیجنحوا هدهخسنه [۲] زو ك 1

 ا ] بوی يول [ یرورغود {rJ هما دینکک یسلوا [ پویا E کز 1

 ی ر

anی  

r NL 
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 ۰ E روت 3 سم ىجا اوا

 راصح تروع یان رک تد راوتساروس یاب فاصوا

  .یراصح تروع کا اتم یسیررق كلاض لارق مان .كين هلس ؟ردلوا نی
 | هوزوا [۱]مظع هفيفد لسه راوتسا راصح ردسونروا یزاغ هدنخرات ...هنس یحفرارید
 3 هعلقبولاقهدلبا ۸ اهل مايا رویم شع |شاوصهعلق رب شارطكنس یدادشهد رهظ .كنداور
 رام هبا تم لپساماررود بولوارادهنخر یراجار [۲ ]كل راصح اجماجندلجا ینیدالوا مزال
 3 یغاحنس كينالس هعلقو ردق ون یر هناخ هجو یرثتا رفن و یرادزدهدنحماهذهةلاحا ردنکم قالوا
 ۱ ِ هلا هعاق وب ردهدنس» مع فرطویمیلامش بناح كکینالسرداضق ر مایا تا رک
 شیاتس ) ردد FO کیالس ندک هلاتعرس ردکیک ۱ ندقانق کیا سام كينالس

 3 رک راک یناقوف و :یناتح ددع. . ۰۰. هلح هدنحا یداو عساو رب ( یراصح تروع شوراو

 ۰ .ندلج راو یرلعماج حرفم ودکجرهش یلوص تایحبآ یلهجابو غاب یلوتروا تمءرک انب
 3 یایص بتکم و هسردم ردنرلهعق هلم ادعام .. یعماح ۰.۰ ییماح ... هدنجما, وشراح

 | ِ يارس نامهم نابراک و ییاطاس قاوساو ینالساغ ماح و یناراجم ناخو ییاشیورد هیکتو

 _ هونج [۳] هلیقلخ هلج یسیوبم و بوبحو یسجتب و غاب ندنتفاطل كنساوه با و راو
  یراصحتروع ردحخ مالکیمالک ]٤[ (قامالقا قلخاتفسرلا) ارز ردراویتلخ کج
 3 بودبا ظفلتو راوطاو عاضوا لاثم تروع یتلخ هلمح نعالوا رومعم رهشرب روهمشم هلیمات

 3 | یللکش هروتسم ضرع لها و نیدتم و كاب فراعم بابرا و یرامدا لئام_ هنسال هنانز
 ِ . یتایتر ردفرح لهاو راجت یسیلاها ایک | ردرلعیطم تیاغ هرات یا زی

  یستحو یساداو و ندتفوط مت .. و یسیضاق هلبس هاب هخا ىللا رو. ردف رصو راغلب و مور

 3 اما ردراو یزادرس یرحیکب و یربادختک. هاس و ینیما جارخ و یمادختک رهش و

 و یمورغود ردزسهدن اف یدیلقت انیعو شیلک ای ب به هد رلهخسن هرابع و [۱]

  هدنکهرکص ندنو « مونضم قرح [ خ ] یهدارو [۲] ناطیح : 4 [۲] [م] ردیللوا
 3 8 یرغود ىنالما .كت ,( تنسلا ) ا 1 قحا مالقا قلم |تشیل ا [م] ردح وتفم
 1 ) ءاتسلانم لرنت ءاهسالا ) هدن ر كنو ردقو هرابع و هسا مدننمهسن ك. ردیللوا ) ةتلا (

 [م] راو یسهرابع
 اد



 تو سما ۱ ٩

 (هزقال ربع حتفرد )۰ ۰.. هدنک اخ احن كينالس یخدوب ردشْمارامع نوختا ق

 رد یس غ فرط و ردزوربس رهش یسیقرش بناح .كکوطوک نلوا تایح باوا ر ۱
 اشاحردلیم ید یعرج رادام ارام راک مشاور هدنسا روا لرهش ییاو ردیسق 3

 نکلردراو یرار قیمت عارذ نواو عارذ قلا یرلر نالوا نرد نکل ردقیص یرار 4
 ندنعودلوا قلشمق مومذم یخدو قلقاطبو قلزاص یرلر هحب ارز رد زیسهصاخ" نوص و

 هدنلامشبناج كەريم ورازا شون قلقوج. رانلوا عبط بحاص ردمومذم یتد قوص 3
 [1]دودناه یرلارق یلاها ردراو رلیوک بارخو رارودبارخ هدرا چاقرب ردقو یشرب 1
 شق اما ردراشلوا یغاب و یعاد ند راحت رص ملط كنلناهعو ندب رلدرد لرلمارح مات 3

 هرقو باخرسو یشوق [۲] اقصو لیحقلابو ونقو كدرواو زاق ردقلوا هدلوک و یرلنوک
 ندنرانک اسهصقوب رولب !اعقالخ ناسح كشوحوورویط یالثم ندلاشو هنزوو قاط |
 هداتشمايا بولوا یساراصن غالفاو یسهرخ راغلبو یسهرفک مور هلم ايار و ایعز نالوا |

 . رارنلفافک بودبا راکشودبص بوروا هل اكنفوت یراشوق روک ذه

 [ ۳ ] یساول كينالس هدنجراخ رومعم ٌهطبرو ( ءزقنلیاه بامرک میلانب حدم رد )
 رومعم هلبارلابران ۲ هدر ناتسنابایخ ناتسلکلک رازغ سم رازنح هاکهرسم و هدنک اخ
 [«]رشفآ مشعهدنجمایلاعهقرب و [ه]ردنوخسلالدتمتیاغیا کرداسز [ه]هحلیار نادایآو

 ندضوح وب" راو یرلانروق یننح هدنفارطا یمیظع ضوح رب یکیضوح یهذم یفاش "
 هلک ردراو رب ییروماح رب هدراح نیمز ینودلوا عم اهانامک کا ندیا نایرج هرشط "

 هحرا و هننرلزاغون ا نالوا التم هننحز كبرفو هماذجو هاقشساو [۷] هيب زس ۲

 هسرود تعاس فصن بولوا قرض هروماج هبنرم یجمهدیا لمحت بورک هروماج لوا "

 ضیرد بولوا دوجرب یدوجویدوجو بولو افش ندفلت ضاصا مج یلاعتهلاصا
 [۸] یدلراک راک فارشا نایعا كکينالس مچ .هدنمسوم یسویمزارک .یتح رولوا اسا
 هضوح رلافتصاب ناراب هل بولک هحلباق و هلراتابورمشم و تالوک ام هاکرخ و همخ

 یسهج هزقنال راردبا یراتحناح بودا رلافصو قوذ یا ر و هتفه یکتا ر بوریک
 بول اقش بورک هنبامرک بآ بولک راضی ندرلتالو هدب ! ةفاسم هو ردرومشم 3

 رد وتلا: ك [۵] ةحلا : 3 [ع]"یغاعنش "دل [۳] اغ : 9 دودیاح : ك[

 < زسهدش فرحا [ب] و روسکم فاک دنت 1۸1 هنیزس. ك [۷] ] رفع ك ]1

 [۸] رویناللوق قوج یبهدافا و فلم . ردیلهدش یفرح [ب] و مومضم فاک هدنسجیجنکیا
۳ 



 رک در اما اندم ,ERN EAE نشل ززوتشوا
 1 ولک یسیکصاخ را بولوا یاب یجاتسو هدنداعس "هناتسا ءرزوا یهاشداب نوناق: الاعب

 8 لوا نآ لوا ناھا هدا ملط هرلساپپ و بواک هسک رب کردرداق هن :ږدناطبض
 کوا (ار دالا اب اما رلزدهدنود"هننتکر طضتم هک و دک وډ نایشاتسوب

 ۱ یر د( لودار وداب "و ( یرد نت وق ) و یربد[۷] ( وردوما ن نو ) و ردعنصم یاس

 تک در "ید یرید [۳] ( هزوب هرقضا )و یرد [(۲] ( هرات )و
 1 : ناغوم هجم غ غوم نارسپ نالوا هدو و ردات ربع یانب را | رختس یخد یرطصنم
 و ٩ دودنمر هدشوک للکش هعموص ر نکرد اشا یر د و قح ردقو رک

 كن یسلع ترضحه دکي د لهدا ریس یوق وش همالع رت هرهح هداز ىر یدتا زاو»

 ع ن رطاخ كريقح وب ه لک نع ]٤[ زامعا بواجا یوق هز ود ردراو یلیحا ۳7

 1 مدعا ان ودل .روطخ ٌءرطاخ نا :یدیا:تاینا کیتی عاتسا هدرللیاوا

 تا ےس ر

 Tw 1 ١ هد رشح ما ووق نوساوامدهع ی نایلغی دم یقمد راوق اس ن

 ۱ دی ام نا ر هتک اب ندا قدلوا دبقم کما رظن هرلیش یریع بود

  ردلاثم هعلق رر یرب نه کرد رانو نلعنصم رتتسانم نالوا زمولعم یرلامسا ۰. ندا
 دا ر لزم ): بودک هلن ا رللوب بعص هونج بناج و ییا

 ِ e] ا ... هبونج بناج هنیب
 ۹ هه ال رومعم هصق فاصوا

 یز مکناخ ردلوا یسیمست هجو رد [۷ ] ع زال رایضمب رد عدل ۳
 ا میلست ُهملق عازتالب بوردنوک .یطا هس ,روکت هدک.دنآ هرصاح ٌهعلقو یونروا
 ويد ( عازل )هر شوب هدنرلکدبا ملست هی ۲۱ نرلجاتفم هعلق عازنالپ هک اقح هدک دید
 د ناکورو زرد هرز ال 1 هج نعالوا ىلا روہشم طلع اما رايدر و مان

 سجا e فوصایا یحاص كينالس ندنرادکلم مور یسیناب راررد ( هزقنال )»

 لس ووا : كبس [۳] هنچراترو :ك [۲] ورهووآ نو :ك «س [۱]
 ۱ ۱ ایا ی هزقنل : ك [1] بودک ؛تعاسع : 2 [ ۵,

 ا بک



x:زوران  
 س

 مهمتر اخو ہیچ

 کوترو تف هت ال سابا وب ردا اقا و

 بوقچ ندتیناسنا لبا عوج لاک کراو [۲]لرانلاوذبحاص ناش وب سالپمان [۱]یسیدقمو
 [ع]لاخ بولوا ضح دیدق یکی دیدق یالو [۳] دالخا بولوا روقچ روقح یرازو ۷ ۱

 امروخ :هناد شاو نوسز,سشب بودما,راطفا ر.هدیآ, ها داو راهرفک سود 6

 شلاق ندا تالک و ندناکرح گراو یرلک اشرا ناغهربپ ردبا شون دوس ناجنف شو

 تضایرهم اما راو یرارفاک لک وډ یرلروت كنبرازوک و سملکب یرالب بول وا لادن دق

 فراعمبابرا نالوا هدنو و ردراو رانانمشع هنشای شت زویکیا بولوارمعم لایه و
 [1] هنا مزو هدوار و هدجم و هدالا لزق و [ ۵ ]| هدمور 7 ردقو هدراید تا رلساپاب

 .یسهقلح و یلقلح رودم یلپاص نسخ نو ک انوک بولوا هدراک ر یر سه هلوا هدر رش

 راک شب و هساک و یرابغاشق اقرا و راقشق[۷] وک ایوک شلونوا هل ندنجاغا یدنک
 ۳ ] رلهیاط نوملقو رحس او وا یرذف و [1] یراهشیدرر ناشیورد و 1

 یافاتس رفاک مچ ناز > لام نالوا هدرلرو دوب یخد و ردراب ۲ رح مس بوک کرارایوا ۱

 .ناغمو هچم خرم باتفا جم هوبحم نالوا هدنوب و راردیا هنیزخرد بولک [۱۱] راتاو ر
 هممالغ و رولوا رامرات یرللقع كراقاشع هدن راقرلقرا نیرفلک اک یرب یه هکر او یو 3
 هن یه رلررود هدنرلکوا بودنا ناسرد نماد هتراتمذخ ران اکهد ورو هدا عیه رهراپ

 .تیاعر هوا راهسنک وب هبادک و یابو نررفاسم هو راررود هعوللوق كسرروب تمدخ "

 an یرالجر ناتسدنه نوک ان وک [۱۳] یوج تابن [۱:] رصمیرکس بودیا
 بارش یرلکدید یدوس نالسژا و یدوس شوق و ]٠٥[ یراناعن رع لیجنز و [۱۵]
 هلو یر ندیسع ترضح یراهءدق تداع كراءرفک وب ارز رارروتک هلیب یاجحی ۱

 مه کرا و رلهسنک رب هنشاب نوک ره هل د الح هدنسهبحات زوراسا و ردیاشمر و

RE Ga ۱(م) ردبسانم اهد یسلزاپ ( طالخا ) [۳] راز 3 : 
 .هدهمض كنهره ) هبنا : 1 [1] هدهنفور : 2 [۰]0 لات: طظ س" : لاتح ا ۱

 .(م) ردمزال یسلوا « هننآ.» هل طقف رولوا « هنوا ». ةمکیدلس .هروک اکو" "ودعناکر

 رز :ك [4] رللکفک :ك [۸] [ (م) ردنکم قلوا ( نوک انوک ) یسورغود ] ولایوک :ك ۷
Nêط. ءرلهلیبط :2 [۱۰] یراهشیمد را :ط . یرلهشید رد ت ید و : 

 [۱۲] ( «م» ردنکمقلوا « رثاررب » یسورغود ) رلتاررب :س . ایادهرزب : [۱۸] ر ەلط |
۴۱ 

jرطق :: 1  [1r]م» ردنکمیسوا » یوم تا دنقوربص هرکس » كن هرابعیهداروش ( یوم ۽ :ب  ») 

 ) زدنکم یعع وقوا » یرلتاعب ص » كنەلك یهدنتء ) یز : ك [۱ ه] رایلباک : 4 1
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 یو ی تی یاس شا شد

 یس همانتح ایس ېلج الوا
 ا 7
 سس سس
 سس

 ۰ ناخدحا ندارم ناطلس) بوایسکه غا هدنسهنارض هدنرصع عبار داشناطاس ردراو

  هدمب یدیا مار [۷] سانالانیب یسهخا صلاخ وند ( [1] یسپق ردس برض هرصنع
 نامغل | نطالس نوناق اما یدتا قان اش قطصم هرق هدنرصع ناخ هاربا ناظلس

 هدر یغوداوا یحاص تفالخ یدب قرق بولوا دف هما نوک هد نر مکیدیا
 ال یدرولسنک یسکس هدرار نالوا هضف نداعم و هدرامیظع رهش ردنن یدن سمو

 دادشلو هرصبو هسو نعو ناوساو شحو جزو رصمو سولبهرط و سولوطو ریازج
 باتتیعو شعصو ساویسو هیساماو دروسابو هجماجو مورزرا و زبربتو دما و لوصومو
 یلومطسقو یارسقا و هوقو هنداو هقاطناو سولبهرطماشو سدقو هزغو ماشو بلحو
 سرقو هلاداو هیهانوکو هسروو بونیسو سشموک رهشو هکفلسو ربمزاو اسئنمو هربتو
 ۱[ |هسع و هرسو هتسوو ندوو دارغلب و هفوصو هرداو هینطنطسقو هفک و نوزفابرطو
 .كاینالسو هتناویتخ هساوهرومو هبنایویرخ واو ناضللاو بوکسواو هووطارقو هدرونهوول و
 نکیداسک کس هدنسهصق یسقردس وو هژوهریپو ردارک ردنکسا تخم هلاوقو زوریسو
 یرادکر ام هکسنانلوا عطق هدرامظع رهش نانلوا ر رحت هدالابو مریلبن ناکیاز ید ربقح
 هكر هزعرد نارفلاو ةحرلاهلع ناملس ناطاس موح صح تح مدشلوا كلام هني رلهقنا

 بودیا لاقتنآ ها لیخ رب لنا هریقح ندزعردب بودبا ناسحا هجا ندنسهکس هجا
 ىدا رلهفا راعلاصلاخ یک یشموک همرص مرد رب یدرود كرانا اما قدشلوا كلام
 شوموک الا اما ردلظعم ورتندناخ ميهاربا هلج راها رض یربغ و ۍسېق زاد الاح اما
 ` مراناراپ هل ندا ردراو رلمذا اقنع تیاغ هدو ... رد,دهعلشا اسم و حبص یسهاخ

 نوجا زکولع نرونک یرمداز هلزمهارجرخ نالوا یناسا یاضق و ۍناهن یالب هزمشاب
 بوش ایرلاو بعص ریسلاقیرطلع هرجا راغاد هقرشباج ندنا بودپااجو هبابحاهج

 زو ا ناتتمایاب حدم ین

ocیرلعالق راک و ریعص نالوا هدد فس رح لخاس و هدرال و هدرلعادو 5 *  

 لاک كراشاياب نالوا هدرلرو د نوردو یرل رطصنم و هسک نالوا هدره هد و هدرلهرد و

 3 هدهتفه اما رولوا تادوسم ر » لاثم هنناتک همان سابات كسا لمس رر نرلضایر هدهاحم

 یماروا هسیاشملیسک هدهر هکس هکنوخ ردیللوا ( یسپق ردس یف بر ) یورغود [۱]
 ا ىا هرتس : ك [۳] (م) ردقیجا اهد ( ساتلانب ) [۲] (م) ربیداع كارتسوک هلا ( یف )

 تم ۹ یی :

3 



 هل واید كينالسرهش ارز. ردفدنس ۷۸ كنەفرع ملقا ناف ےب نیمجش لوق 7

 هلبا كينالبس كرهشو : ردهطایم هنفرط ییوج و یسقرش ,بناح كکينالس رو بولوا 3 ۱

 یرجا خسرف کیا ندنرانک زکد قا یسبق ردس رہش وب ردکک ۱ندقاق کیا ینیام |
 روم تاچ رز فرا رلغاد هدهرق ق

Eبتکمو هیکتو هسردم و یرادجابم و . ۱ ۰. ییماج ۰۰( یبیف_زدس تارا نایبرد )  

 ردمامج هقیتباب,ررک ,رلناومت ووا هتفج یر راو یماح ییاو یرلناخ بلکمو ددعتمو ِ ۱

 هلا عاتم رفاو یدبا راو مورد غاد ارز مدعا باح ردراو یخ یرازاپ یوسزاچ |

 كنیسقردس رهشو اما مدمهدیا اشا هلبا بلقروض> ,یرارهشو ندنکیدنآ رارف مالع 3

 عاتسا یسادص كنيرد جو هدنراکزور سودول نغالوا نبقب هدنسیقرش باج زکدقا "
 نسلاها رهش بولک هلا رازیرهک ءرهش یرلوصو ردفیطل تباغ یماوهو با یدرونلوا

 غاب ندنغودلوا لهاوس كنساوهو باو ردراو یراتایح با ردیا یر نراترامع هلو 3

 ضایب یکیحبح هدایپ نوجا ایند رادم بولوا رثاکنم اکر تاریخو رفاو یسهحگابو

 یک راو یسوزق هداتش تقو مایا یخدو ردصلاخ هضف ناک ارز ردحودم یسها 1

 [۱]یراتلالصو هجرومغیو هجهرقو ننصو یرالیحو یرلکلکک هدنراغادو ردهزات مدره 3

 (یسق ردس هوک فصو رد ) ردراو رادنلب هوک یلراکشو دیص باسح [۲] یراتفصو 3 ۱

 چ وا یلثلاق لوق,مدآ کراقچب تماچي ضف نیس هدر تیرق,هدننونج ب8

 رایعلاصلاخ هلبوب هدنرارېش هدرو هوونو هدووطارقو [۳] هسحوم هرس یلثم کردرمط ِ

 هنسو الاردقو هدرایدر راهمیظع تاراحشا نالواهدلجو و ردقو ییامحا قالوا شموک 3

 ار ز نمهدبا عطقالصا هدب رف 1 درفرن ن راتخ ردیسف ردس و اما ردرا وهدنرلغادانوآرهدنتب الو : 3 ۱

 نیید| عطق هسا عطق تخردر هک و ردناتستخ ردوناتسهوک یربم کما لح ند یک " ۱

 ردلام ا رطاوا یسادختک مظعاردص هناخ شوک والاح راردبا رت بودا ر

 لصاح هد رصع راهضام نطالس رولک شهوک راطنف رر نوا رابوا هودنک هنس ره 3

 یرضلاراد هرجا یرهش یسق ردس الاح [ع] یدک ها ندهضف رابعلا صلاخ نالوا 1

 راو (یرللاقچ ) هدنرب (یرللیچ ) هدنسهخسن ك ] یرلنغصو : ك [۲] یرلیالبط : ك [۱]

 نوجا ییدمنی ییا 6 یيدل وهس ینیدع الوآ لاقح طقف ندقو ررا < کت هروک هب هخیسن وا نوجکنوا

 (م) ردمزال قتلوا ( یرلذحریلب ) دن رب كن وا یسورغود ردشیلک اي هدلاح یھ ( یرالاقچ )

[r1و یک قوا ی 1 هس رب هر بب« ےل ءس  
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 یسهانتحایس یلج انلوا

 3 ٌهصقو ما ردرا و یارش ثا ناعا و یرتادختک 3 یرادرمس یرحیکی بواوا یسلوتم

 3 لدتا ادا هدنعماح اشاب رج یالوقص ةع تالاص هدزمغیدراو یدمش مدیا شمهمروک

 یاداو ردرلاس لموشزوق ابار یرلتاربخ هلم ؟ردرونرب مماح رز روت یلغ رو هک اقح
 ررود رازاپ بولوا غم مدا كيب نوا شب هدرهش ون یرلنوک هعج رکم هدکدتا تالض
 رارف وید ردراشلوا عج یسلاها یرایحاون و اک اوا یاو ین لف ریست
 ىللا بودا رادربخ یرارازاب 0 زاصح هلح بوردتا اد رللالد نوجما ز زعالع ندا

 نرش اما قدلوا نامهم هداغا اش ىلوتم بودا دهعت هلو هرزوآ كمر و نوع

 ..زدراو یماهقشب ندنفرطففو هرڅو کل نر كشبهنن یسهربخو ردهءصق

 بوزک یرسرس یرارب نادابآ و رومعم هملق بناج بوقلق دنا

 ۱ ككل ما فوصیا ندبا انب نسهسنک هفوصایا هدکیالس ؟ردلوا یسهیمستهجو
 یسم همان لوا نوحیکیذنا راع بولوا نک اس هدنو یشادنرقرب مان [۲] نسیاقردس
 ر قدا هدازهش مات [۳] زورببابا ید یشادن رق زا نود یسق ردش هدیابنان وت ناسل
 ورا ولزا كاج هنئس ساباپ ر كاب درج ونود شرط یسع ارش تولوا اند
 وطسرا لقعر [6] نایوق [ع] نابا مات سیاقردس ون اما رلرب د زور نوخکیدناراع

 هن وراقلام بوراقبح بولو یرانداعم شموک هدنزاغادیسبق ردس نعالوا تعیط مکح
 عانا الات یدنا رام ی رہش یسقردس هلیتوق ناوارفلام لوا نتغلوا بن
 و ی ادختک هاس ردارق رومعم ردق ... یسهخاب و رداضق هقشاب هدنک" “اخ

  eشوک یو اع كلم ندبح اما ینیما نھ یزادجاب و یسنح و 3

E ee 

 هسرلقا ۰ ( زوراننا )1 زوربایا : ط . زوربایا ك ؛ س. : زورییایا : پ [۲] یسک ردس

 ناب : ب . نايا : ك [4] [ (م) ردمزال قلوا هلکرب یک ( زورا ) ىلصا ٥1 [ ییدلوا هدارو
 نما سیا رد وب ) هرابع هدنروم وب ردنک۶ ینلوا ی لمطقن یکیا كافرخ یجتچوا هاهجو

 ۱ .هرابع هدنروص و ردنکم هدیملوا ب لهطقن پاوا كفرخ یجنچوا . ردیللوا ( نایوق نابع
 ۳ ووا كلذ (نات نبا ناف هلن ( سپاف ردس وب ) هکردیللوا ( ناپوق ناب مان سیاقردسو)
 ر ردهتشاب نوئو سوب ینورغود هکلب هیفامعم

 تا ۹9 ےس



 مس بسوی ھات حس

 .. رلودبا حرج هستا دص e 7 یدق بشر er IS نوا زا كنيم

 ناولو ینلاکشا كنمهلوک ندبا رارف یخد هاغا نیما نالي اوا مو

 كن هطبروب [۳] (كشب ةبصق ناضراًةراج نوزع عفانمرد ) كدتبا اجر نسهفلوب بویلیانایم
 ردنابح با بامرک هدر رازنحر هدنلحاس كشب ربح هدنک اج یسیقردس هس هدنسه قم

 اما ردا نولرفصا [4] یک الطم بهذ یرافاخ رم رک چک ریا رک یا
 هاغلاةياغ نكل رولوا یسوراصنارفعز ایوک کردیا صلاخ بهذوالح هل وایراعاخ نوتلا ا

 ام رس لپس ندنکیدمهدا خج مرک سک ھو ندنعودلوا هرزوا تی وخس تدش 1 أ

 كنرفو[۷] همارحو [1] هفه کردعفان تیاغو ردهج [ه] نوحشلالالینم بودا لاخدا
 یرلانب را یلمیظع باق [۸] یلکلت یک یراهحیلباق هسروب اما ردعفان لاا هتخ

 بیرق ]٩[ هکینژوا رهن هدنبرق یسهربحم كشب ندنا بولوا نمروظنم یخد ییامرک وب ردقو

 یوروق e و یاوصح راع هلال راز زود ر هدنرق ا كشب

 هدنخ رات . شعا هدب كجوحوک ر امدقم اما ردنب مش هصق نیزم و رومعم رب 1
 عهاح رب بودا فرص ناوارف لام اشاب دم ر زو هج وق یااوقص هد رصع یا ناخ ملس 3
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 نذا هلیوا بیاش ردمزال قلآ نذا لاج همهب ندنیما نرو ا ید هسک نالوا كلام نابهیلاع 3

 نالوا یخ ۶ ك [Y] )م( ردکع د ردا تر |P قلا هسرولوا كح مدیا دیص ندلآ
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 رصتخب : دل [۱۰] هکینژول : طول م س [4] [ (م) ردهدکشیوس هد 0 " ٍ
 ا ا



 نا و سم تست یر تست تم

 سیم ہم حس

 زومعم یوروا مرتب جی حو یرلناکد یرادقم هیاتک 3 یراناخ ددعتم و یتکمو

 ندنا . ۰۰ ردراو یرلیهام نوک انوک هدنلوک و یراهحابو غابو یراوا

 كد 0 كوي هبصق فاصوا

 8۵ هحات یناضق یسقردس ی یعاحنسكمالس یخدو ۰۰. یرلهمسآ بیس

 ناب بکمو یهسردمو یلدجاسمو یلعماج هدر رازنح عساور ء هدنلخ اس نوک كن

 1 هز یرازاب یوسراحو یلهاخرفاسم یارسنابراکو یلناخراحت ددعتمو یناشیورد ةهکتو

 ۶ فطل یناوهو با راو یراناتسو كشه و یمهحاب و غاب و ییانشور ماج و

 .. هلح ردراو یفارشا نایعاو یرادرسیرحکی 1 یریادختک هاسویات ۳

 رم سشیاتس ) ۰. ردرلوا نیو رومعم یلاس رک راک ناقوفو یناتح یلوتروا ..

  صقا ندولحرم ر هدنفرط یسرض بناج كاکینالس ةملق تابح بآ ةريح ر و
 بوثج كلوكۇ قو ردە الوط لاس ؟ردشلوا عقاو لیم ید یضرعو لبمییانوا یلوط
 ۱ ۰..رد راغاد یسهحات یبق ردس یباج لامش كنلاعلنجلوا راودنلبرس هوک رب هدنفرط

 خرما یزاغو هدنر بوقیج ندلو کر لانمریک رهنر ندزاغاد روک ذمآ ی ا كنءربحشولوآ

 و هللا [۲]ناقروا رب : بودک ر قاتقمزای كردم نایرج ندنرلسام كرلالاب لنج ددع ییا

  ندکیالس هدلحمیغناج هلوا طولخ هزک دقا هدنزاغو [۳)«هدنر بولوا رن یعایا 7 كن رک ك شب

 روعه یراغ رارک یاقروا رهنون هلرایک هلم رایحدکب ولکندرلر یریغو ندهلاوقو,
 ارز رایدمهدما اشنا حظعرسج انب رک راک هلحصوت راهاشداپ ردقو ارز ردلکد نکم كعا

 هدنجا ردهرحم [ع] قلناتبو یلزاس بیرف هام کیا اضرعو "الوط یرب نالوا ی آ جرخ
 8 هرات الو هل بولوادصرایهام هنوکز وب هاو یراقلابنالږب ینعی رایهام نوک انوک
 نک اس هدکنالس کردراو ینیما یتاما قلاب هقشابو یراراجت هقشاب ردک ندوب یغلاب نالی
 یربغ لثم كرلیهام نالوا هدهریشو رديمازلا هخا كوب یدنوا كباعا یحم [ه) دونج

 ناب یاب روط عارذز هدلوک و یتح هوس هریک یاوولن را ی ردق و هد رالګ ,

 تی اموب زاما وا مست ا ریغص ناولاهع ادعام ندب و و یتلابلافک و

 وا عمق : گ[4] هدنر ب : هتدنر : د (۳] نافروا : 1 [۷] كجوک : ت ا
 ۴ ۱ دوفح : ك « ط . دوفح : ب [ ]1

 سس ۸ بس
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 ےک
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 هدر ي ردراو یرازاب یوسراح یرادقم تیانکو رعرنایم بک یا که

 شع مدق ردو مظع رهش ینامز مور ةرفک :مدقنام سا راو یرلهنتم راوتسا ا وم
 .یخد ندنراغاد هعوروتسواو بولک ندنراعاد هلر كنهفاص هیفوص (۱]ناخروا و

 .هدرلا ره [۲) بوقا ندیم یرهش زوریسو راصحیحد بولوا طولخم رارامایم 13

 یخد [4] ندناخروا هصقوآرذک ند رفا ینابضق [۳] کلهر و بودما یر یراتاعراز
 ر ودق راکرب هدايردبل هدلح یعودلوا بصنم هزکد قا هدزاغوب مان هدنر بود رو

 دس هعلقو هرکصندنسهعلق هلاوق هدنرلیق ییا مور عیج مکشعاراو مظع راوتسا را

 [ هردناسکلا هک ۱ نانو ءرفک ٌکردشعا انب یاو ردنکسا اقحو شک ردن >

 E لوادا ناطلس ینعی راکدب وادخ یزاغ یساو روسوب هدعل ولرو :
(eهدر هګ الح بود امدمم اجناح نرارا ودوردو یرلجارا عج حتفلادمب نرد ا . 

 .كنسەصق [+] تاقروا نالوا رومعم الاح ندارخ هعلق و. اما ردنایا# یرلانب را

 .ناقروا الاح اما شعا مظع رهنش رب یسکیا هدعدق نامز ردر خسرف یی .یرلش ات

 اش رک راک حلو روا تمهرک یناقوف و ییاتحت ددع . یلحابو غاب ددع ..: هلح رب 3

 رولوا [۷] هک اروا یرلتروع كناقروا رد رابحاص نادناخ رورسم . قلخ 5 رر ِ

 .یخد تیالو یلاها ردرلتسود بیرغ تیاغ یراهوبحم نکل ردضح یارتفا اما 7

 ردقو تیامو دح هنیرلهحغیو عاب رلرد | تالک هجراغلب و هور ردرل رک ندتما یاجل

 [۱۰] كدهو نكر ديا روبع لر [4] نافروا هدنزاغو [۸] هندنو بیرق عو 1
 نادا زمکیدنا طالتخا بودا اشاب یخد هبصق و ... یدلوا نایاع یراهتقرف ی

 .نوک انوک نوجیلیصح بود لق هلیسابل ینسوابج لاکشا كزکولم ندا رارف را
 .لوا ويد ردهار ولوا لوب كينالس. بودی تعاس ... هقرشبناج ندنآ بودیا 7

 ۱ ۱ بودک يرسرس ۲

 كش ]11[ كوك هنصق ترام :یاصوا: و و 1 ۱

 .هسردم و یردجاسم ویعماج هدنشهنحات [۱۲ ] یسق رادس هان اک یعاحنسكيتالس ِ ۱

EES 
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 د یسهخسن ك ] كنهنو : : ب [۳] بونا ل س [۲] زو ق

 .ناقروا : ب « نافروا : ك [ 1 ردناسکلا : ك [ه] ندنافروا : ب [4] ردزسهطقن طقف رب

 .نافروا : ب ]٩[ هدر : ب [۸] هنافروا و هن افامروا : .ب < هناک امروا : ۲

 5 : ك [۱۷] دو با ب

 1 E )ال تیم

 ما RES ی.ههانتحایس یلح ایلوا



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ۳ اص مهناخ نکیا هدافصو قوذ بودبا اضشاعو ریس هنحلموک رهشو یدنا نوک

 دا راو یزلابز دلو راع ندرایع ورم ینالغوا هناکنح رف چوا ندنرانالعوا [۱] رب

 رابدلوا بیاغ هل رابع هناکنجرب ٤ ولم نامز زیکنا هنتف رو ناهج باتفا هچخ رن هحیکرب
 رحاص ود یدلواثاغ مارتشم دبع 4 هلکمالع هناکنح كنس بودا تلق ار

 رابکبسو تلاص هلمرامالع رف ترودو رقحو یباوآ چاقر یخدلوا هدکد ناتلق هبهناخ

 ازا زمکیدنا راذکو تشک .یراغارا و نه و یراغابو غارو غاط بولوا حالسرپ

 ِ 2 : یراعالقو تابصق هلو

 3 ردیا ناب یراهدل منیداوا هناور هنلو یراهلوک ندا رارف [۲] دق

 هعلف بودک هبرغ هاک و هقرش هاک یرسرس نوکلوا بوقیح ندهنحلموک الوا
 رادرسو رادزد ندهل بودا روبع قالشاو ٌهبصق ندنا هلاوق ٌةعلق ندنا [۳] یرو
 ار و بابحا نالوا زع رلانشا امدقمو هراطباضو کاحو هرایضاق بانو یرار ادختکو

 18 بودا هاکا یراناتسود هلج ويد یدتا رارف کولم دبعرب هدلاکشا وش هرانارد
 وثاب تا هدنرانک میظع ضوح یهدنسهاس رلاهتم رانج نالوا هاکهریس هدمارد

 ارف كلزبمهلوک ینابحا هلج هحک لوا بولوا نامهم هدنسهاخ رایلج بوکج
 ۲ عاد هاج قرش [4] ندمارد رهش حابصلالع ندنآ بوذنا رادربخ ندنکیدتا

 ِ بودک هلحم رب هرجا

 [1] ناخروا هبصق ینمب [ه] ناحور كاخ فاصوا

 ك تاود نامژیوضسباما" ردهدنک اخیغاحتس تاینالسهدساایا لیاءور
 ۲ ردقلاداوبو ... روتلوا هقدص اضق هقشاب هلیسهاب هقا یللا زود نامز یضعب رولوا
 او ینارمشا نایعاو ردراو ېا یسهبحا و یستح و یرادرس یرحیکیو یر ادختک

 : ا فرش [۷] كا اما . ردرهش هرومعم هطبر ردقوب یفارشالابی اما
 |یرلدجاسم از ددعتمو او مات دریک هد ر هدنشرب قانقزب هدنلامش كانسهصق

 | سردم و یرایارس نامهم و یراناخ یراانب رکر اکو یرلماج انشورو اشکلد حرفمو
 ۲ هارد :ك [4] یروب :2؟« [۳] ردقوپ هدنرلهخسن ك « س هلکوب [۲] ر : ك [۱]

 او : كل [۷] )م( ردکر ک هسلوا ( نافروا ) [1] ناجور : ط «ب ۰ ناجور : 2 « س [ه]
a 



 رده و ای ب ا ا
 [1] ( ناکنک یوص) ۰ تاص راو ( نکباج ) . زرویلشا كفد قافوا ( زرک
 . كدر و توک همک. ( ناید هتصانف ) . مدیاص توک هدیدا (موک نکبلو ۰ ءآدیا

 میکس نب ( هو ایاد ہرک [۷] سکو واد ) < مدرن و شوک" کو

 وتسود , مکس ( هوای ةتماب ا

 رکو ساکب لکن وک [] (الشوقاالوا کو رص) .ميشک جنب [٤](توتسداتت
 [۷] را ر واجا ) . هدنفا ینوا روتک راو سک اقواق ( سلوا [1] قاجیا

 هکنوج ( نسلوا نک [۸] واجا سوم ) .. ینوا مودرود# ود مدروتک ( نسلوا
 مورصلخ هتک صوص ) .ندما ے كسهب ( راتاحنم اماخ ) . یوا ود كدر

 رک | ( رانای وبم لخام الخانت ) ۔ مناج ندکما كنس ماجوق من نسە نوح ( ماج

 و ند نجي هسرزع ل

 بش ارز ردراو یرلنایذه ظافلا كم زون درک هک ید [4] كهنعارف موق و:

 راردبا راهظیلغ موتسش نحهتسم یرک ذ هزار بودا لادحو ظوع هلراو و ز

 باش قوب هینفا كویب نوجا رقتمرب دوخای بودیا لتق نیرلر نوجا را سو
 دوخایراقجهرقنمر یسهحیش هدقدنل وا رظن هنتقیق> كنب رلاوعد بولکهض رش ع رش وب دلم
 كنم رایطبقرصم اما ردلکدهعومسم یرلاوعد كنموقهناکنح نوحیکنا رداوعد زغاقت

 :راهاکنج یرهش طالب یلوطاناو ردشماملوا عاتسا هظیلع موتش یعرش ان رب ندیرل

 ردشه وارب رګ هد ...دلج ی هدالابیرلن اسل یخ دل ران | ردنا ور با هدن ران ایكنس رایطبق لب ام

 یربک بانج ردراو یراهرکتسم "هلمهم ناسل هنوک یبا نوا ید كنموق هطباق و

 ندنراناسل ءدکرانوب هوا ام عا اما هدا. صالخ یمللاداع را"
 هدهسیا رزوس هن هوک هوای ردقهنره ندنعودلوامزال كمل ردق كجهدامهف [۱۰] هس

 11[ تاشا ا نک مرکح هباکنح موقوب رب هم وا بی یدو 9

 اموسدق :ط اموتندق : شش .اموسدق :2 [۳] سلوواد ۳ «س «ب EYI ناو لاو

 ك ؛س « ب [ه] توت : ك + ت [ع] [ راو هطقن کیا هدننل ۲ .كنقرح نون هدست

 رک موک واجا : ك . رک موک قاجا : ب [۷1 واجایاح : ك ]٦[ الشوقوا الوآ سی

 ی-ورغود [۱۱] همشرب : ك « س [۱۰] .كنيعال« : ب ]٩[ واجوا سوم قاجایاح : پب

 ۱ (م) ردیللوا ( یک



 یسهمانتحایس یلج ابلوا

 ا داوننالو یا ناھ کد هب یطعقموق هاست تلاسرترضح بولواقتشم ندهراج

 ب وردلاق ننمرب تداهش بوروک نلاک اب لاح هلن راک م رک كهانب تلاسو ترشح ی

 وتف رک كنوللاذ ىلا ىلع ترضح هدادخ لوسر روضح هدقدلوا فرشمهلا مالسا

 هراامکحو اطا یرصم نّنلاوذ بویلغاب مالسا دش هنشابو هنیلب بویلغاب هرزوا یدم

 اما [۱] یحیهج هقعخیش بولک هنحتفرصم هلاصاعلانورمهدعب یدلوا اوشم و رپ

 ۱ ترضح الا ردرلنوفدم بیرق هنیراررب هدنبرق یفاش ماما یسبکیا الاح بولوا دیش
 یطف موق ردرامرکمو ززعم یطبق موق هدرصم تبالو هلبناک رب یساعد تهان تلاسر

 1 و اریخ طیقلاباوص وتساف رصم صحتتفا ز ردو ( فرش ثیدح ) هدنقح
 . روخ راهناکنج هلق ینمی یطق موق هدمور هلیساعددب یوم ترضح اما [۲] ( ًاحرو
 3 نوعرف رانوب ردیف هنوکرب رونل | جارخ هلسندنراولوا بولوا هدهقافورقف ربقجوربقحو
 wes (دنءراج لک باخ و) [۳] (...هروسةیا) هدنقحككران و هللابانج نکیرکشل

 ؟د هاسهرفک هدنلکش ناملسم بهذم یو ندی زسرپو زسرولورسرخو راخهک اقح

 (ردو هنکنج ناسل رونلوا رر حت کردبراتارابع تاحالطصا كرل | ) کرد رلمدآ

 ها مپ >> [ع] راتسا چ لر کیو

 (نوهارف) ۰ مو شد « جاکنا ۸ وخوا طب قفا ]سوق
 رلود نوهارف هک 1[۱] یموقرب هلوا نوعرف یسیر ؟ترب اشاح 3 اسا ینی,زدهللا م
 ۴ ولوا ( نوهکلد ) .ردهاشداپ ولوا ( نوه [۷] نابر) .ربمغیب ولوا ( هنر (

 :س نوراه (نوهنوره) .ربمغی یسوم (نوهاسم )۰ راالواولوا؛ نوههشولک )۰یهاشداپ

 ان اس قاق (مودود) .تا(شام).وص(کناب) .كک ۱(ورنم).ربمنی اب (نوهباصم)
 کرم ) ۰ ربا (هقضس زیا (لارک ) . ناحیلطپ دزوک ( سناج [۸] ناکام )

 نسرلشن نسای شوخ یا ر رتمرقوش ) . كدناصەن نسراشن ( ناکنک [٩)یبوص

 درو ) ۰ .نس راشاه (زارک [۱۱]یلون ) .زرو یلشا هتشا (زرک [1۰] یق قا)
 ۱۳ د ( هاما نجح ) بفیرش تیدجو (۲] ییهج,: دل [۱]

 ین یوم EG «هلضفل ( ًاجروةمذ مهل ناف رخ طبقلابا وصوتساف رص»
 کای انثتساالب هلباقرف قوح زآ هسیاهدراهخسن یهدلا ردروطس هلیظفل ( ...رصم تحتفاذا )
 شاد : ك (۵) راتشا : ب [4] ( م ) ردهدمیهارا ءروس هفبرش SITE ۲ ) ندفلزاپ
 E یونس :س [۹] ناجنم : ۸1[  نایر : هل« س[۷] موق وب ك 3
 ;E : کو اس 93

 ووا



 رازعوسیرایدوموموراماراردبا تیحهناملسمو رازاموقوا تاروناما راروقواناقرفوروزو "

 بولوا مظعم رادرس یراترضح صاعلان ورم هدنتنالخ هنع یلاعت هللایضررم ت 9 1
 هنس رات رضح صاعلا نور كالم سقوقم ندن راک دم یطقء دک دلک هرزوا رصمهدنخ رات ..

 رهشو یالقسعهماقو یطاسد هعلقو ىديشرةعلقو هر دنکساةعلقندن رالایسهرفک مو نر 7

 هنم وق مالاسا یعی رابدردتساحتف هصاعلان ورع ندنلامور یرصمر شو هفای رهشوآ۱]یناساح 3

 شاد هتنراشا نا ۶ ءاس هلج ردزایوسع الاخ"یرلیذنک اما ردزاو ی

 عج ىح رد رابط ه فک رفع لها نماشتحا باسا بوراقیراص هجال | یییوامو |

 بورتک ناعا [۲] سطوط كلم همیهارا ترضح تح ردندرانروتک ناعا هراربمنس 1
 هطبقلوالیعامسا ترضح یدرارید ]٤[ جاهنب هتمسا [۳)یدرتک ایاده یزق یف ر

 یسهفاططق کر دراشمر ویس هان تلاسر ترض> ندنکیدلکهدوحو نده راح مات [6] جاہ ۱

 ردهطباقلآبسنلاپ ردشلک هدوجو لیعامماترضح نمدادجا ندزمانا [1]جاه ندنرازگ |

 ملسوهلع«الا ی یصهللا لوسر لاق (رصم یاعقموق قحرد فرش ثیدح) ردرلشمروس ود

 ءان تلاسر ترضح هدعب [۷] (یدعجم وقیلعقموق نوللار مسا می یر دعا مدال اباوص وتسا)
 هنرضح هل ایرصم نوللا اذ " ةبحم هخا تلاسز ترم سقوقم كلم كلم رصم ت

 رکب دنع لاو جلقر هدنمان راقفلاوذو تا ییلکش رطق ر مان لدلد و رامح مان رو ۱ ۱

 رایادههلصو و هنس ۆك ترشح بوردنوک ایادهیرازق ی طق رتخا رک ا 1

 یرطاق لداد بویقلا هبودنک یزام روفمی هان تیام ترض هتل وا لصاو 1

 نونلاوذبوروک یرازب زة هتفکشان هحیدغ و هتفسات تن لوا بوروه یعترضح یلق راقفلاوذ

 هدیسکیا كرازقو هللا لوسرای یدتا نونلاوذ هدکدنا لاؤس نرالاوحا درازقو ندا

 قاع ود یشادنرق زقییا هدزمبهذم 6 راررویبهانب .تلاسر ترضح هد ردراشادنرق زق

 ندزق و ناسخ ن نم رلادبع بودا ناسحا هاسح عاش نر كیهبراح بود زالوا

eه رام یدال وا مات مهار بو ود هبراح مات هرام هان تلات ترضحو  

A0ك٣ س « ب [۳] سیاطوط ك س [۲] ییاساح :  ETEنا  

 ثیدح و [۷] رجاه : ك« س « ب [] ردیلالوا (رجاههیطبق) [ه] رجاح نب د
i. 9 Eهدنسههدقم كنس ( هصهاقلاو رصء رابخایف هرضاحمانس = ) كب رلترضح  

 طبق دعا مدالاب ر ) : ردهلیوش فیرش ثیدح ظفل بولوا روطس هلبا یدورو بیس
 ۱ (م) ( ثيدحلا ... راهصا میناف رص

 تو و ۲ ۰ خب



 یسهمانتحایس ىلج ایلوا

 ۲ تسرتو یخدو اما ید اكلم یمساقاک یلعوا [۱) یتا هدناح سون داعم هدعل یدتا

 | ندنا رایدلبا عنم رصم "یلاها یدتبا دصق هغامش نراغاد ماها هدرصم بولوا دراطع
 3 ساسعا كلم هک وب رلخ رومهع یدلوا ثلم [ ۲ |ساسنا یشادن رفتار تولوا و مساقوب

 ۰ راکرخآ یدلوا كلم [۳] سطال ىلغوا ندنا ردو نوعرفیجتلا نیخروم لوق رار د

 . یدلوا كلام هرصم بودا لتق بوئوط یسطال كلم کلم نادوس مان یاماط كلم
 . دلو ییوعرف كنبیسوم ؟ردو یحیح اما رارید رداملط و یلوعرف ی یسوم رایضمب
 ۱ هن وکه هدنقح یخد كون ردشعا جورخ ن دل كناتسدروک کردبعصم ن

 | هقلاعموق ارز هلواحیح رارد ردندهقلامع موق نوعرف رایضعب ردراو رهرثک تافالتخا

  مربتنم لاوقا حصا تیاور و ردشعا روهظ [ع] ندنبیصنو لوصومو روزرهشو رکب راید

  هدنامزلوا ارز رارد رددطق موق هدلصا یسومنوعرف رلیضعب اما هلوا وب هدیهاظ هلوا

 1 بولب ضارقنا هقلامع موق هلبا مایا روص هدعب یدرلشلوا یلوتسم هناهج یسهفااط یطق

 ۱ کردمصنیدیلوو ققح ینوعرف كنه یسوم هک رایدتبا كامیمصم نب دیلو یعوق هطباق
 | زانعاهسیاراو یموق هناکنج ردقن هدناهج و بودا یساوعد تی وبر نععماسلانم اشاح

 3 اشک كم هح یدد ( یلعالا کیرانا ) اشاح اشاح بودا عمه هنشاببودبا اما کریو

  عیج یراج هدنرانب هللا یموم ترضح هدراهفرش ربسافت زوب هع و هدزع راءریتمم
 . بولوا هقرف کیا هدنرصع یسوم ترضح هنعارف موق اما ردنابمو روطسم یرلتالاوحا

 3 ندرلنابولواقرغ هدنزاغون[ ه]ردنولق هدمزاقرح هرزواییدتبا تقبس یرک ذ یسهقرفرب

 . یسهقرفرپ اما رایدتبا رارف همور یکیب زوب هرک هج ]٩[ ندرنیالوا با فرحالابیق
 | هموق و یوم ترضح رارد یطبق موق ناییولب هدنفرط یسوم ترضح هو نوعرف هب
 3 کردهطبایق موق یالا ر ریتعمهدرصم تبالوالاح ندنکیدتا اعدربخ بویلوا هدنامرطاخ

 ماقلا ميرس هباغلا ةباغ و sS م تاغ اما ردراو یرلہناک یطق رز هدیادیاخ یه

 1 هرزوایماق سپردا ترضحراردخ روم ه اغلا ةبافروقوا یرا هدنک ی راطخ هس کرد رابناک

 3 نالوا ور ند سیردا ترصح ال راردهدمآار رح یراتاعیاقو نالوا هصزور هل راطخ

 ]۷[  یراتاصخ فیطل بیاج اما ردرلطقراو یراخشراوت ربتعم یرلکدنارب رحم یراتاعقاو
 | لحنا باتک بولوا رلیوسبع الاح هچرک ردرلهرفک شک تربغو لوح تیغ ردراو

 1 .ردب ولق: ب[ ه] ندنبیصت رپفو: 2 [۶] سطا :ب [۳] ساسفا: 2 «ب [۲] نکلوا ك [۱]

 ۱ 13 هی رلطخ : دا ]¥[ ندرلنیلوا بآ قرع هش : ك [ 1] ردزس هطق طقف هدلکش و یرل هخسن 4 س

 رک تم



 س ۳۳0 ل

 رصمهلیساعدد یسوم ترضحنوعرف موق نالوا باغ بویلوارضاح هدکنج لوا بولوا
 هدراغادبولوا نطو ی روددنم سلفم .جازومآ بولوارامرات ملقاهب ملقا بویم رود هدنمیلقا ق

 هناکنحموقو اما راردهدمزکب ودیکس بودی اقاطزسرخم بش ندرهشبواوا نک اسهدرابو

 لوا هدنرصع نوع كلمو هدنرصع كلم عفود ن دلو نالوا لوا نوعرف و. نرکیا 7 هدرصم

 نوع كلم هلا رایوعرف و هدعب رلیدا كلام هوراق لامرر یر مه مکیدیا رلاقنع ردق

 كنج هدیلاع دعص هلرلر رب راکلم مات [۱] هقیلد هلا نعا كلم بودا طض یرصم

 بولوا هرابهراب بوطر شوق [۲۷ ]کودنک هدوا بولوا درم هدرصمنوع كالم نکیاد ردا
 راربد سوارهن هکو هطباق موق بولوا كلم دیلولان نایر هنر هدعب رولوا یوم فا

 ۱ قوحو یدن دم |هاکتخت ی رهشسمشلا نع هد رصم ؟ردو یلوعرف كمالسلاهباعی فس

 موحبق نا نک اغ [۳] شواقوا ندقلامموق هدرکب راید راکرخا یدندبایرکسع هناکنج
 وشرف هیقلاع روالد فصا مان [ع] شاتر یرتزو كز نخ رسم بوک هاشداپ ۱

 هناکنج كسزو هرکه بودا ملظع كنجهنس چ وا لماک هاب رل رب رکسعییا بوق ٩

 قوح یطق موق هدمور رایدک همور راید ون یرلفویسلاهش بولوا كاله هدرصم یم

 هدعل راد ناتو همور هلا بس ینیدرق [۵] خرا اد هقلامم موق یخد یبس ر كتسلوا

 رارف هجراو هلوصوم رايد هقلامع موق بولوا بلاغ هرزوا رلقالم یوعرف ی فس

 بورتک ناعا هفسو ترضح ندنعودلوا رفظمو روصنم نوعرفنایر كلم وب هدعب رایدنآ
 بولوایربزو ندتهج یغودلوا ملست هنایركام نکیا [1] هدنشاب وصوا فسو ترضح"

 كلم یلعوا هنر هدقدلوا موحسع بولوا ثالمهنس یعرکی زوب نار كلم رایدلوا نانمه

 یداقتعاناعا كنایر ثال-یساباب رلربد [۷] شوعد كلمهک وب هناکنجموق بولوا كلممر
 همالسابولوا رزو یخد کو فسو ترضح یدلوا رفاک راج تیاغب بویمتک هرز

 یر و [۸] موراد هنر بولوا هدنشاي نیکی زو یخد و یدردا دهجودج کمر

 هنر بولوا دع یخدلوا [4] ردسطالپ یمسا هدطق ناسل یدلوا كلمیدا یشاد

 یدردآ توالت ی مهار ا فخ بولوا كلمو رار د سون داعم راضعل سوت ادعم ىلع

 رارفتیالو تیالو کیزو هرک هو یدشالتق یرلهناکنج هله بوطهنتر وص لحزام

 : ب [4] سوافوا : ك[ یودتک : س ءب . یودنک : ل( هد:

 سوعد : ك « ب [۷] هدنشايزوتوا : ك [5] ( م ) ردیللوا ( یرلنوب ) یسورغود [۰] شانرپ

 س ۸# ١
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 تایل ۳1 ۳ رد یرچیکی دیهش دیعس ترایز ندنآ

 3 ردح ران نانلوا ر ا والف کاتس

 ۹ ۰1۱ هنس[ ۲]ینطصمح ور هاکلزنم هلواسودرف (۱)موک ینرات اا اعدرب ران روکںھ

 4 مو E بحاص معنیلور هلون یر ندیلو شاتکب یجاح هنعاجوا یر حکو

 ما[ ]ناصبليا كناتسدووانرا هدنلیا مور تیالو ردشمالک رورس روالد رادمان ادخدع
 ا ووشن ا هناتسا بولوا یسار طقسم هملق مان [ع] نكي هدنک اخ یغاحنس

 . هدنحشرات ۱۰۱ هتسراکرخا یدلوا ارا ناهج بولوایسادختک لوق هدنعاجوا یرجیکی
 ..بولوا مظعا ردص اشا شووایس هنبر بولوا لوزعم ندنرادص نصدنفا اشاپ دمحا كلم

 3 ا ءرامز قو یساغا یرجیکیو یاغا شاتکب نوجما [هقلوا كلم

 | ىمەدلاو دا ص ناطلس یسیدنفا ادعام ندنکیدتا لتق UT اتیکیب هع و ۳۹1 یک

 هالا [۷] بصنمر n لا ءدیسودنک بودبا دیهش یخد یناطلسمسوک

  یمادختک لوقدآ بودک هننصنملیامور نالاو نایرک نایب نایرع بولوا لوزعمندرهم

 . هنصنم كرمدبا عزجو عزف ولد یدلک هعلوب مکیدنا لتق قح ربغب ییاغا ینطصم یلج

 ۱ صوصخهحهلرد ) هحاف نوحیحوراغا ییطصم اک یل هلروففموموسنمو :یدتکب
 ملا كضرا مداو ( نیا دو هحهلد یعور هنعارف موقهناکنح نابز ینعی یطبق ناسل

 : كللمر یه ر رلهربف و هعونتممدا ی ناو هربثک ما فانصا نالوا نک اس ه دنس هعیس

 . یراقدلوا نک اس ردراو یمهناکنح یلاعت هللاماب كهلمیه اما ردراو یرلنابز ا
 | یراهاکنچ ههه كن رش طالاب هدلوطدا اما راردبا م اکت هرزوا یرلناسل كنقلخ رایذ

 غال هقشاب كنسراطق هنحلموک هدنایا مورو اما راردبا ملکت هلناسل هقشاب

 ها یسوم ترضح نوعرف هدرصم موق و و هدر هسورح كلام یریعو ردراو

 هیت كلام رحم و ردیسایرد سیوس هدرصم [۸] هلمزلق رحب بودبا مظع كنج
 3 نوعرف هدننادرک ثلحم مات یزاغو رد ولق هدم زلف رح لحاس هدنفر ط ينا

 قرض هم هل رار حس تالاو یراهنهک و یرلهرحسو راحسو یزکشا كيب رک کا

 ٠ 8 (۱۰۳۰) هجلیدیا باسح عارصءو [۲] ( م ) ردیللوا ( جنک ) ی.ورغود 1 ۰

 ۳ 3 ٤ س [۳] (م) ردورغود هکرولوا (۱۰۱) هجنلیدبا هوالع راو یسهیمعت نوا ی.هوالعرب
  (قلوا نیما) دوخاب ( قلآ لام) دوخای ( قلا کال. ) یسورغود [۵] نکیا : ط ]٤[ ناصبلا
 قع وقوا ( ی ی اب >> یشاب ) هدهسا زسهطقن ی . هخسل 9 : یا + ك ]1[ )(م) ردکر ک هوا

 3 ۱ کز رغ : ]۸[  تیصم : 3 [۷] (م) ردنکم
 ص۱ هح



 هنحیلموک

 ..(۱) یع ىدا لیک نارلاد ونک, بند ا E هللادمحم

 . هنس (۳) یرخهلوا لوبق» هسیدرلنروک رداعد(۲)یتسرواواع رات هک |
 یزاغ ندلح ردارتف ترام لک ام ددع ییا هل ( نابیغ ماعطالاراد تارامترد )

 ودنا لاسو .مامهماعو ساغ یی تیز یر وک اسموحبص كنترامع شور

 كتا كنب رفاسم یهو ردگ اد یعاعط ینیس رر همد : و ها چ وا لا ۲ ۱

 حدمرد ) ردمیظع فاقوا رومعم تباغ ررو یلوتم ندفقو بناح [:] قیلع رر هنبراشاب
 یی ماج کیو ردکسونروا یزاغ ماح کسا ردنالساغ ماح ددعییا هل (ناجتحارماه ر

 نارک ادوسهلاکو ناکرد ) ردانشور ما فیطل تاغ اما ردکتدتفا دجا یحاص م 1
 یوسراجددعرد ) ردیراهدواراکب ینوا اما ردیراناخناکرزاب ددع یدبنوا هل ( نارآ ۳

 ر رددوج وم فرح لها عج کردرلهرومعم نک اکدددع زویرد هله ( ناتسزاز

 تمقو یرلعاتم تمقیذ كنيرلراید هعس .ملقا عیم اما ردقو ینتسدب یلاس 4

 هلق كرهشوب رامدا كيبهجن ندرلارق "یلاها میج [ه] هرک ر هدنفح تح روللوب تنم و |
 نادیم نرلعاتم بوروطوا سک یه ا یرااہنم تخرد كنارح نالوا هد

 مدا ی بوراو هناتسرانمات یباجرب کرولوا ارک تیمج بواوا مظع رازاب بویق هتک |
 رانانجهضور یهدنفرط یسهلبق كنو رازاب روک ذمو (امتربعرا | نایبرد) رولوایسایود |

 ناه ییوص هدزومت هام راو مظع رب تابح بآ رب مان یسویق ساپ هدنجا رجب یاش
 ناداتسا راو ینلزغا ندصم مظعرب هراپ كب هدنزغا كلالز هاچ لوا ردلاتم هرابن |

 راروصت یسهبنرص زاحعارحس نوک انوک هنفارطایرعیم یزغا ویقلوارب عرف
 ردرزجاع ندمروا نماق یراداتسا نمهامز رونلوا نظ حوریذ یر یھ [1] کد یوا
 تیاغ قلخو ردارا ماع روہشم یسهوبحم و ییوبح ندنتفاطل كنساوهو نیا كرېشوو ۱

 داد تیغ و نوی زا انرک یک تو تالوصح یسارخو ردراتسود بیا غ

 هدندحسم ترام هدنجما رهش الوا ( هنحاموک هاکترایز نایرد )۰ ...ردداورایدو

 یراحالس تالا یربعو [۷] یرااذیج هرزوا یهالکش هدنشاب كب ... یزاع تراز

 هرسسدق ردرونم رق دمنمر نم هللا رانادعمشو نادعارحو رلت نع دارا |

iران هداروب[۳] ی :ك [۲] ردنکم قلوا (یرب یدپای لیبساارادوبک ) یسورغود  
 ۲ یرللتافیج : ك [۷] کرلشع وا : ك [1] نوکرب هدهتفه : ك [ه] فلع : ك [4] [ (م) ردهدکمرتسوک یددع (۱۰۶4۰) هکرویقیچ ندنسهرابع ( یرړیخ هلوا لوبقم

 ن



 بسر جز
 SES سس

ES PONE TIR 

 ردو زغ رام نالل وا ر رحم هرزوا یسوق هلق ردعماح ےدق زرط رسهوشروف"

 ۳ هتس ماقمنشوربم (۱) یسلقكعماج . .نخرات یهایسیدب دجت یدید

  یرلنزور نوک انوک ردفطل عماج نشورو حرفم بیر و بیو نرو عنصم تیاغو»

  هلیوا هدشالو ییامور لکد هدرهش و یسیسروک و یلفحم نانذوم و یربنم و بارح وب

 ِ ۴ و دتنام هطخ یمصعتسم توقاي هدعماج نورد یتح ردقو ترامع رک هدرخ منصم»

 3 مكشمنارا رحت ترش یناثلاعبس ةحتاف رب طاطخ داتسا هرزوآ رایشاک یدروجال هلا طخ

  (محربرنم الوقمالس ) هدنراومق هرزوا رانوک انوک طخ رئاس و ردهللا تایا نم تیا“
 3 ییماح هلح یر ی رده وا رب رحم ا ( نب.دلاخ اه ولخ داف بطمکیلع ماللس ( و:

 1 [۲] نیا و یحاح ندا ردعماج فیطل تباع یماج اهلوح ندا ردهاکدعم اشکلد

 3 (نانمؤم دجاسم ددع رد ) ردراعماوج نیم و روهشم رانو ردهاکتداعع حرفم ییماج"

 ۰ سونروا یزاغ و یدحسم هناخهج ندەلج رد رلتک نم و یرلهقفن هل ددع ۱۱ هله
 . رد ) ردرلنو رلدجاسم روہشم ... و یدحسم هیکت و یدحسم»

  ردنرامع یلوئروا موشروق نوکلین ابارس یرلنامت و یرابابق هل عماج یکی ندا

3 

 3 کی E ندا ندای دم سټ ردتلاراد ددع شب هلح ( نارسفم نالاع ةن ردم حده

 _ صوصخاما رددوجوم یماع سردو یراهلط ؟ردمولعلاراد لیصحت یبابق موشروق عماج
 € هدر ید هج ( نارسپ هشوک رکج بتکم رد ) ردقو یدطاراد و ارقلاراد

 . نالفطعمج بتکم ینوشروق رورسم یرلنایص رومعم ندم یتکم عماج یی ردارح
 کت ۶ روا یز کن الوا (:نافیورد اقع رم او دجما

 339 یسا اما ردرلتایایع ددع ... هله ( ناج و لد راس همشح فص و رد )ل

 و ۰ 2 درا ناتوان لنس ید رط غاص

 ۱ هروک هنفردلوا ( ماقم نشور بع یلق كعماج ) یعارص. عزا ] یلق : ك« س ۲۱1

 ۱ یقیداوا زانم« هساوا ( یسلق ) هدنرب ( يلق ) . ردشیاک اي هکر یرتسوک ی (۱۰۸۸) عارصءو

 E كعماج هدر كنو . ردقوزو هدلاح یه یعارص غرا وش هک كعد  راتزا اهد ددع ی

 ۳ رب هدوب ظقف ۰ ریزتبوک یی ( ۱۰۱۷ ) هسلوا .( ماقم نشور بج یکسا عماج) هانب هنتر هشت
 3 سید :. ط « ناو :ك [۲] ۰ [ (م) رد رابع ندنیمجم*

 بسا —



 هنجلموک ۱

 ندراهناکنج نوحیکنا الح بوتلوانامرف یخد جارخرب هتیرارزوا ندنراقدلوا دن هاب واو
 هدنزر هنر ات هلم ندنراولوا دلراهناکنج هرزوا یر رح حتفلا وا یتح رولل | جارخ کیا

 نالوا یرلعدق رپش هن يبا مور هناکنح هدعب دا جارخ نیش و هڪ

 .هدنسهلحم طالب كلومالسا یراهاکنج یرهش طالب ڭنىلوطانا رایداکب وج وک «ینحیلم

 الع نوحیکنا رلبدلاق بودا [۱] كلكنج و هدنزاس راهناکنج بولاق للکش ناملس

 [۲هدزکن الوا هدهنحلموک ف ارطا ارز رروطواهدنرهش هنحلموک و هحیهاکیب هک

 لهو كموق ره ردقوج رایطبق ردبا قلزسرخ و راب ها باق می نازهلاق و و
 .تژکو ترفو یراهناکنج ینارطا هنحاموکو اما ردرا :یراهناکنج دلا كناراصت تل

 شوا عقاو هار ر ( هنخاموک لق لاکشا رد ) ردرامارح روہشم بولوا هرزوآ
 ردراوتسا راصح .انعر كس رک وک هلح اسز "هءاق م ا هلوط عار لکش زرسهلا ۹

 ردقو هک .یربغ نددوهج هدنجنا اما ردهملق لوحوک ر مدا كين یعرخ درک: ٩

 و اما ردادم یر زر و ردراناخ یارس نامهم هراناکهدنورو هدنا ينصت كنهعلق و

 وسراج [۳] ههلق باح یسوق ر ردراو یراوق ددع ییا هلح ردقو قدنخ كن
 ردهجمارخ یراجارا و یرلند اجاح ردرطا هقرش فرط یسوقر و ردرظان هتادب

 یراتارفن و یرادزد و هناخهج هلبا قالوا هدلیا جا ارز ردقو یراپوطو یسناخهچ

 i توس a هنحاام وک روش شوراو فصو رد ) ردقوح یرابدوچ قاحما ردقوب

 ۰....دو یس یماج [ع] اهلوس و هع یی الوا ردا هد لا 9
 یاقوفو یاتح نادناخ رومعم یان نک راک نوت هلا نهم کد4 كم ترود هلک

 غاب اینک ۱ ۰.۰ ۰.یارش ..:و یسناخ ۰... ندلج ردرلانعر توی نه یلهحغاب و غا

 رهشوو ردشلکد رلشماق دما رس یفاض هلج یرافارطا بولوا عقاو هماضفرب یرلءهحغاب
 شهرزوا ریغص رم و ردراح هراج نع تایح بآ و لوبد 6 یاح لراکش 3 هرچا

 یخد [6] ( یناح افاق) و ردرهش یفرط ییا كرلنوب رونلوا روبع هلبا رارسج جاغا هدرب
 رب ییا و رارولوا بصنم هرک د قا هدلحم مان ... بولوا طولخ هزار ۰

 ها و یرلمرا غاب ددع كيب هم و یرهشبولک ندنغالیب . . الوا هدنناج لات رب
 رارولوا نازار هدینسرح بودبا یر یراناتسو كيشم و یراناوضر "هضور "هد
 ناله اما ردارحم ددع قلا نوا هل (نادهاز نادناع نیطالس یاه عماوج فاحوا

 اج اغلق :ط [ه] اوج :دل [؛] لح :د [۳] هدنوک : ب 1۲] كارکنحو : 2 [۱]
 EE نت

E ص-ص۰ص-۰»-۰»-۰»-»-ب-»۰»ص+ص+»ص+»ج-+ب-ب 



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 ۱ بودبا دهمت هکمرو هلباهرو هعلق هسون روا یزاغ یرادالوا دالوا كتآ هدعب رارب د یسهعلق
 .یزاغ هعلق بودا قاثیم و دهع وند راهلاق هدنحنا هعاق رلیدو هام هک نا لا

 ؟بوشود ه هب هلداحم هناکنح موقینعی یطسقموق هلن اربدومم حتفلا دعب نکل راردما ملست هس ون روا

 . سونروا یزاغوبد زکیدناطبض هلیتوقلام ًابلغتزس یدا مزبور ندننامز ردنکسا هعلقوب

 ۱ راهلوا یک اس هدهعلق هن راید وې راکرخآ هرکصندقدلوا رلءحامو اغوع مظع هدیروضح

 درب قالا اذه یا بولوا حلص دقع هدنرل ود راهلوا راهناکنح یراتارفن هعلق اما

 ۲ راد دوم هلا هناکنح هدرهش و r تارش و رادزد بولوا نک اس هدنچجا هعلق

 ۳2 یدو ناج یموک یسهبمستهجو كل هنحلموک رهش هتشا رد راناج یودع كنار رب

 ېک دارید هنجمور هرهشوب هدینانوب ناسل اما رار د هنجلموک طلع ندنیچیلموک هلیبهبس
 تص ماذج یدیارلر د هنحم ور هنمسا یداراو یرتخا هزک اب رتحدرب ۲۱| كسوقلف

 E كنساوهو بآ بوق هننمز كرهشوب یزق و سوقلف یسابب بولوا التم

 ِ دعب ردزق هنحمور ندا رام ادا یرهشو بولوا صالخ ندنتخز مادج كرەديا اوه

 تسد هدنشراب ... هنس ادخ دم ردشعا انس هعلق ندنفوخ رلهناکنج یدوم نج یلموک

 ۱ هدنتلیا لیا مور الاح ردمظعم رهش نیربش ر اما ردشمرک همالسا تسد سونروا یزاغ

 | یالسالاخیش ردرلارق رومعم هراپ زویکیا یسهحانو رداضق ترش هلیسهاپ هایالازو

 نما ربشو یسحمو یرادرس یرحیکیو یر ادختک هاسو یفارشانایعاو یفارشالابیقو

 ۱ | | كنىرلەناكنج لیامور ارز (هطباق موق تالاوحا نایرد) ر اویب هاکنجو ینیما جرحو

 ری ر لوس موق یخ رد رهش هنحلموک و یرایلصا نطو یر ندنوعرفلا

 a یلوطابا اما رردبانع وند «نوحیقح سهن حلم وک و نوحیقح رصم» رل هس نع
 8 دم نطاس حتفلاوبا رد ره [۳] طالاب هدنک اخ یغاحنس هشننم یرلعدق نطو
 ع [۳] طلاب الاح هر یراقدلوا نک اس بوروس هلوبناتسا ندطالاب یرلهناکنج
 ّ -هلوبملسا ید ندهنحیلموک وب ناخ دم ناطاس هن رد رارا رق راد دلرل هباکنح رد

 ٠ ییا مور بویلوا یرلیاکدنز نسح هال راز ر یرلیطبق ییا مورو یوطانا بور وس «اکنج

 | نودا یعضا دع هلبا راناملسم بودا نرلنوک ماندب هطروم لزق ها رارفاک یرلیطق
 | ا نرازام كنمرلهزانج ندلجا یرلکدمتا لوق بحذمر بودا نراماریب شماق هلبارایدومو

 درو یر رو هقشاب نوحا راهناکنح هدنجراخ وق رک. | بویملق نعرا هما

 طالب : ك [۳] طالب : ك [۲] كسوغليف : ك [۱]
N 



 . هنجلموک :

Eماشو رصمو هنندمو نکا ماد: رق مهاشداپ یب امور نن ردیهاشداب ییوطابا  

 بوتکم نلک بود « ردقو انا كعا تعيب ندنا ن هجاملوا یهاشدایقارعو ا
 یلالمر لاوحا هدلوطانا یخد لوا بووق ىلا ناراو بودا هراب هراب یواسا

 نوجا تلود بودا عم نک نا دا رر هناخ دم نال

 کراردبا شاخرب شاوص ر هدلح مات 1 هلا رآ زکشع لاثم ایرد نزا ناج ردار

 ناما هوک و بودا رارف هراغاد بولوا مزپنم یلح یسوم ریدق ی صاب زانو 8

 دم یلحینشابو راردم ادیشهایشاب بویمر ونامزوناما هب ىلج یسوم رایلبوک و ب کها
 نوحا اید تلود زا رلیدک دریم ناخ هک لداع نام ا ناسحا روک

 من ندمراونامرفهزس زکیدهمرتک اکب یردنوچ هدقدواوهزس مردارب تزف ر هر

 یسوم ٌهشعن هدعب رایدنا ماعلتق لج ینسیلاها یوکوب بود «زکیدنالتق نوح مشادنرق

 یسوم دیش » هوگ وب نوجیکنا رلیدنا نفد هدنننج یرد بوروتک ههسروب ی

 ییاجرارپ كرهدیک ه بغ بناج هدنسا رګ هنجلم وک یفشا [۱]ندرلکیوک ندنا راربد(ینوک,
 [۷] لراق نیربنص نرهن و بوک یخد یالغوا هجءهرق رهن بودک تعاس ر ب
 بودک تعاس ر كرءدا نایزج هدنسارح هتحلموک بولواو یسکنا بو
 بودیک هدرلارح تعاس ٩ ندییلج یسوم برق اما رولوا طولخم هک د

 هننحلموک علق ىع ۳[ هنحمور تالو فاصوا

 ندنج یلموک نغالوایواروهشمطلغ ردنیج یلموک ی صا اما رابزاب هنجروموک و 1
 ناطاس هدنحرا [6] ۷۷٤ هنس هعاق وب نا کردلوا یسهمسآ هجو زار هنگ 7 1

 نورد نکرلا :هلبارزهق تسد .ندنلا یو ایت رک مور سون روایزاغ هد رصع

 یحاص هلاوف بولوا هدنفرصت ةضبق كيدو لوا تلایا وب هلج بولوا یدو رب هدهعلق
 نج یدرارید [۷] ناجیموک هنمسا یدشعا رادرتفد ییدوم و [1] سوقلتق نال ا

 رايد بواک هلا كلحلا ندنهاشداب نهج هنس رقلاوذ ودنا ؟یدیا ند رايد وهم نیچام و ۱

 (ناح 9 نگ رامع ةعلق بولاق هدرهشو بودا طح ندنساوهو ترا 2 ور

LI f ۱سوقلتف : 2 « س . سونلیف : بآ[3] ۷۹۶ : ط « ذل « س [ ه] ندنیچ : كا س 6 هنچیمور : ك «س [۳] كراق : ب [۲] ندراکبوک ةیرق : ك . ندرلیوک ندنآ :  

 لیح : ۷

E o PEE 



 یبهمانتحایس یلح الوا

 ت باغ یماوهو بآ كرهشو و ردرومعم رہ ر روهشم هلا مظع رانح و هل وصو یرهش

 راو یرامالغ باتف |. هو یرازق [1] هسصتارک مور ندنعودلوا هرزوا لادتعاو فیطل

 یشاط ویعاد ندنکللهاوسكنساوهو ردقوچتیاغ یدودو ربجناو یران هدنسهحگابو غابو
 اس ردق یوسزنورقو نوتمو دیرک راد هناد عرب ود ییاهج یرانامرواجاغانوسز

 تدش رافرط لوا ارز ردردا يحاغا نوتز هحاالک هلع و ندلومالسا رولوا ییوتز
 دا لرمشو نوحیکنا ردلیمس یساوه بونلو هدنطسو كل ملقا یرکمو اما ردأتش
 ۲ یعرکی یناجهلق لرمشوو ردراغاصو تسردنآ یسیلاها ردراغاب پارس راغاد یهدنبناج

 ّ ا لم ا ( كردامس ةر زج ) نالوا نایاع هدنجما قا هدقرالا لی

 / ردم دهدنمکح كناشانادوبق هدنتلايا رازج راو یمیظعناملو یسهعلق نیزمو رومعمر ردا
 ا بوی تاک هحوروا الصا یراایاعر هرفک هل كنساضق كجهرفو یباضق هرکم وب و

 ۲ ردرلء رفکل کشم رارک هکو [۲] ابا ضاییهلج راویراناسل قاتج هنوک رب نیقب هیکروت
 ۲ هعآهلح هشیار الوا (قاتحرخآ ناسلنایرد) ردرانوب یراهصوصخ ٌهحهل یراکدنا لامعتسا
 . هفراص ) و كلدباهلیب نمهلج ینمی ( كسمهلیب هدزمیلک) و رلرید [۳] (الهلوه ) هسید
 . شروی o] كحهن ]٤[ زعابولص ) و رولوا هح لهدا هرواشم ین (رولجا )مدیا
 . نآ هدنرارآ كني تکی هو مدیا هلبوا هسردبا ما هل نماداوب و یی ( كسهدیا هجملبا
 ۱ طاقلا ا زو هرک هج یدو راردبا لاممتتسا هدایز تیاغ نظل [1] هتالوق
 ۱ 213 یلارف ) هدتعاس + هنییاح لاش ندا یدنلوا ر رحم هجردقوب اما راو یرلهلمهم
 3 بوک ىلع ما

 یلچ یسوم هبرق لرم

 ee ناخ روع ناخ دیزاب یرد ؟ردیلج ینوم لعوا ناخ در اب مردلب

 . بوللوب کا هب ردا یلح یسوم و هدقدلوا موحص [۷] ندفرح یا بولوا مزہ
 ىلج یشادرق هدلوطابا هدعب یدا رلتاحوتفو حتف هڪ بولوا هاش داپ لقتسم هنلیا مور

 | هبیلچیموم یاد رق هدف دل وا راق و یلاع هاشداب لقتسم هل زیپ دن و فا شب هل ح دم ناطلس

 .. یلچ سوم هدکد م د « هلبا تم ندکشادنرف هجولوا رقح ردار لک » نورد ادا

 | [4] هلو : ك [۳] ابع :ك [۲] هسلنارک : ط . همتارک :ك .هبصترک : پ (۱)
  ندهقرحم : ط « ك [۷] هنالوق ندنآ : ب [1] كجه :  [ه] نعابوص

 - A بس



 میم و

 یراصح یکم

 یبا مور وب اما راو یسهملق یرکم ءدنتیاهن فو كنايرد بل [۱] هدنک اخ ۳1
 سوروا یزاغ تسد ردیحتف ... هدنحشراب ... هنس ردن و رومعم هدایزندآ یسیرطت

 نیر دادام آراد رد روم رب 3 ها ق

 ردلکد رومعم ردقلوا 3 رادهنخر یرلر اجماح كنراراودو رد ردهعلق مدا كيب

 ما هدایرد بل اما ردقبتع هعلق شلوا عقاو هرزوا نمز یلاقو یلهدو یلەردو یلراب ر
 ندنساضق كحهرف وا ها یللازوم دتا یلیامور الح ردنم هرزواتناتم یراصح

 ردطبار و طباض یسلوتم دیزاب ناطلس یک او کاشت دو 8

 یرکمرهش راررح هدر رحت نح کردناخ دزاب فقو یخد یسهجحا یوک هراپنوا هل
 ددع روکنا وخ  ئڑیک اما را زر هاخ ددع زو ترود هله نرلارق هحا <

 ردزا ندراهوروا یراناملسم ردیرلوا موروا یلاس رکراک هلمح یناقوفو یناتحت یلتمە

 هلحو ردیرلهناغ سوحنم هرفک یسهناخ یللا زو و راو یراناماسم هاخ یللا قاحتا

 ؟ردهدکسک وب تیاغ یراوق كجوجوک كجوجوک [۲] یلهرحم یراوبق كنسراوا رق
 راوق یلنایدر بلا كسک ویو كوجوك نرلوق ويد راهعا قانق بولک رارفاسم يت

 یرادزد ردع دق زرط ییهاح ناخ مردلی هدهعلف ندلمح ردارحم ددع شب هلحو راشم

 یفارشانابعاو یرادرسیرجیکیو یرب ادختک هاش ردرانک اس هدعاقون یراتا رفت هملق
 راو یدحسم کو یدحسم هر و عماجرب هدشوراو و رلرولوا هدنشورا و ه

 یر هلح و نالساغ مامر ةدرانک هرد و ناراحت ناخ ددع شو تشک 8 هسردمر و

 هدنسانرولات هدنجا ءلرهشوب ( تایح بآ نویع بیاحسلا نمو ) راوراناکد كجوجوک ددع
 ان وه ماه گراقیح وص قا ر قا یک روللب [۳] ما تايملا نع رب نداق نمای ر

 می !عیرس تياغو ردقووص هو اب زملحا هلا روضح مودو وا ]£[ هد دورا

 3 بوقجآ نآ قوا هنا شون :ندزوهط ةا رنو بوم و ربات کردلالز بآ

 ندنآ 0 وصوب یرانامرک د زوک ییا نوا نالوا هرجا رهش و رتسا كم ماعط
 بوک عبر کراو اهم رانرب هدنجاهعلق هنب یعبنم كنهراج نیعوب رولوا مست ه هرلوا 1

 هلوا مظعرانح یهدنسهرزج یوکناتسا هدنجشا زکد قا رکم ثم كمظع تخرد و
 یرکموب راق بوتان لام روک ار ام وک دیس یرلکوک كميظعرانچ لوا "

 ك ءس پټ [4].مان :ط « 2 ےس [۳] یک ہر: ك « س [۲] هدنغاجنس : 3 [1]
 [ (م) ردنکم هدیلوا ( ندندورب ) ] ندنوب : ط . ندتیدورب

 دم ۲# بس

 درجات سس حس

 سس سس ۲ 0

 بس کهنوج سمت ت ا 1 8 9



 یمهمانتحایس یلح ایلوا

 بودا اید لر ردو یلج ینطصم هزود یلعوا ناخ دزاب مرداب ندنیهاط قرع

 | هدافصوقوذ بولوا ربخ یب ندرابعاماع بودا ناهنپ هللادوجو یانفا یودنک هدهکتو

 بود بلص هدنشابوشراج نوزوا هدنرداينا بولوا ادیب ینطصم هجزود رب هدمب ید
 . ینطصم هداز ۱۳ ا ٠ قاوا صالخ ندندرد نوایسا قطصم هد

 3 تاذلا ود «یدا ماع هاشداب زوده [۱] هدهرب تمدخ هدهاشاخ ون همت هدد سه هد

 3 راماعلا و ناسحا هتیرلارقف ناطاس سف بودا لق یاکحو عبار ناخ دم تب

 ۲ بودبا هیت ود « كدیا تمدخ هحشوخ ر هنیراونارب ةر ردندزمرذ مزب » بودیا
 | ردقو همش هنغودلو ىلج ییطصم یلغوا ناخ مردلب ناطاس شقنو لاطاةقیقح ردک

 ۳۳۲ ۰ نام یناط تمقیذر ,نکیا هدتعاتق بابو هدهفافو رقف مع تح
 ۱ یرهغر هل رتذاورداش و ضوحو تولخو یراناکهماجو یرلباق هحیلاو بودبا تخورف

E۱ ناطلس سه هدهناتسا وب بودا لاقسا ٣ هدنشاي یدقرق بودا رام هایم اب  

 3 بودک هونج تناح زن ندزمکیدتا یخد یرایزو هلعهلل هحر رد رلشع ا نقد ود

 یهاشدا [۲ | یورف

 | یرلتا سار كيب قرق كناع لا کردناتسناقلاب ناتسلکنح ناتسنامروا مظع ر

 1 وروق ندنف رط یاطاس روخاربما 7 تواشف هدو ۳] یرلهکر خ یاطو عا رصقوب

 ِ تحارتسا لمس هد رلاغا ورو تانا رلرداے رج یاس: ینحاغا ر بودا طمط یرلاعا

 3 توپ تعا ندا بوج هوهقلا تح بودا

 هلیرام قستع هملن فاصوا

 ٣ ردحقكداهرف ندنرلامآ ناخمردلب هدنحرات ... هنس بولوا یسانب یرالارقمور

 ۳ فلاکتهلج بودبا تمدخ هیهاشداپ یوروق یرلهرفک ردمدہم یرارب اجماج كنسهملق
 3 ۰ ردرلماسم ربع و مس اعم ندهفاش

 ll یرکم راص>دارا رک هملق فاصوا

 ۴ هدنک خ یوطان هدنسدقرش بناج كنسهاقم كتسهررزج [4] ودور یخد یرکمملقر

 ِ یوروق : : ك [۲] [ (م) رک د یشوا ( هدر [J هدرب : ط . تودیا : 2 ۲۱ ]

 ِ سودور : ك ]٤[ یرلهلکرخو : ط « ك« س ۳1
 تس ۴# س



  یبهناتسا ,ناطلس سفن ۱ 3
1 ee. 

 ردلوذم یرلتمسن هناغمو ناوجو ریو هادک و یاب لاصتالالع لا ا ودشلا لاسوماھ |

 ردىسەراپزوايوك هدزورون زوم هام ؟راو یجنراصوص تاج تارو ۰ هرحا ییادیم هناتسا و 1
 .هدنرافرط یسهعاق یرکمو هدنسارح زنا لک راو [۱] يامر د بارغو بیا و

 ردقوکهدن | بیارغ راردوکوا نوا هدننیامرک دلبود بولک رامدا ندنرلفرط اقوطهعدو

 الاب هوک ویو ردشمانیشآ الصا یشاطبویل [۳] هخز [۲] نیر كنامرکه وب ور ندابزو
 .هدنرقیمهعلقزا بود نایرج یک ایرد كميظع ره ددعچ وا نلکندردا _ رک هوره 1

 یه تاذلابو ردهاک اشاع اع تربع مرونیروک لرو بی یعودلوا بصنم همور رحم

 رد وفدم هدنجما یلاع هبقرس نوشروق هشوک راح ر ناطل

 كلرورس هدلاع ردو هلا رقف هلبا رخافت کارا رردقالا[ ]٥ شةنرد رار ناطا -[ ٤]شة

 .ح ور بودبا ررحت زمعوطما تیوب هدنراو» یور هدنجما كنراونار هقو هب
 طبهموت كرلبا هبه ناو هنهرش حور بودا توالت كلم روس ر نوج راحوتفر 1
 .نادغارح و ترنع مالک ردقلوا هدنسهمیرا بناح كنسهرونم ا یلع هق راونار 3

 راارقفهلح ردا لام یسهتنزخ رصم رب 1 لمزبوا نوک انوک و نادعمشو نادلیدنقو " ۱

 ادخ دم راراه رلکسمدوعو روح 1 انوک بودا راث بالکءام هسرزوا كرا وزره

 اک بامرک عیبانب نایرد ) هدتعاس رب بونا ینشا ندنا بودنا تراز هدیهاگردو

 مج و برعو مور مرا و هحیلا رب هدنریز [5] كنيکنج یسهناتسا ناطلس شقنوب ( نیم ِ
 [۷]رلاتا ددع شمت زوید هدهعبس ملاقا لصاجلاو هدسروو هدناتسکنرفو اراخمو خلبو

 یسابابك هبفوصو ىسەحىلا یلکرد [۸] لیسن هدنسهعلق ندو الا بوک هک بورک

 .ناخ دمع ناطلس تح مدمر وک ]٩[ هزواق لک عفانم ردقیسهح ناطاس سهو ِ

 بود ردقفطل ندىرلەحىليا هصروت یهالاو بودا هدهاشم نعش بورک هحیلباقو , عبا

 .كنامعلآ مز ناطلس [۱۰ 1 یتقنو د گرارروس هدک دا ترایز بوقیح هناطاس سف

 رد ( هنیریرب ) هدنسهخسن ك . (م) ردنکم قلوا (هنیرب) [۲1 او یتامرکد لی :ب [1
 ET س [ شثلهکرح هلبحتف كناف « كنو ] سف كل 1 هنخر : 3« ب۳

 د ط . كنيكند : ]3[  (م) ردیللوا ( نسفن ) یسورغود هکرویلی*الک ۲ هلیعدراب نزو ۰
 ی لی زن ۳ رثابب : ]۷[  (م) ردنکم قلوا ( كنتيهز ) یسورغود ) كنيكج

 : ك [۱۰] ردقو هدنسهخسن ط هلکو ]٩[ لشي : ط . كن ۰

 بت



 ال نا شف 3 اتم

 ۹۳۵ ی

 یسهمانتحایس يلج ایل وا

 دا قدلوا نامهم هدنسهناخ[۱)هشابیلصم یرحکی هدا ردیقوناخ لود زاب یدو

 پود هدرارب قرانف [۲ | هدتعاس ۰

 راکت عج یلوا یلوئروا تمهرک زویکیاو یلناخ کیاو یلعماجرب هدننکتا غادر,
 ۱ ۱ سما وداقج باشیرم هه یرلایاعر ملسمربعو ملسمماسمو فاعم ندفیع

 رب وارف [۵] موک ر | [ع] هدصقو ادخ تمکح ردمازلا [۳] كوايب ها كو
 وس هع راتا بونازحیص هملشاب ناح هرجا ناعلاةفرط ناه راکرخا ا یدارای

 1 > هرفهتنهرب لک بالا رلرضح وهلسا سم ندضاق بوک هکحهرف لزبم رارک بولوا

 راوو نیراغاد یلناحص ا" بوزک هرضو هقرشو هونج و هلاش هدنسارقو یساضق
 ! یاب بورک همتسد هل زلف ادخ دح بودا ۱ تشک هجنراو هسرللبو

 E جابرق [1] ییا ر, هالغوا هدکجهرف لزنم رارکت هنب بودیا هتسخ لدو
 امدتعاس۲هنناح بونچ بودا لیمح هراهناخسبس هن یراباساو یراتا ی یر

 1 . بوک یانهاش ةیرق

 دنجاز ۲۱ اش اکب اسا مظع ر هرزوا الا هوک ر رتارت هناسا جوا
 دناام ندناتسآ وب هلج یرلارح الصما هملقو وزنا هملقو . هو رو روس هر

 ۱ ادم شیتو یتادمزای كنهکتو رددنلبرس ہوکر دمارم شمکحرس هک الفا تروا

 لتسواونارب هبرت و یدجسم و یرالک و یسیرتنعلبطصا و یسواکک خسطمویراهاخر فاسم هلحو
 حاصل راهمظع را ! لوروا نوشروق نول ابارمس یراترامع هلم لصالاو ینهق
 ر ایولاب هتهرب رمسو هنهر اب ردق یالاقرق ردیرام اشایدحا یعوا [۷]یحکعا ینارطا

 هد هدحوشوک رر, ېره راویراناشیراد شیورد یارقف یحاعهفافورقف ادیش قشاع
 رمدخ هراهدیود و ا هدس هحش راو رلناح ام بایرا كاب درحم یوزبم ندقلخ

 راس ندنراسواکک خبطن هنروامو نیرفاسم عمو رارنک توم التوق بودا

 دهبصق و : : و« ۲81 و ۲۳1 هدتعاسب ه : دل [۲] .هشب : هل « س 1
 یجککا : ك [۷] یارب : ك < س [5] (م) ردبسانم اهد یملزاپ ( مهلوکرب ) []

 بس ۴# بس



 یهعلق كلنج روک رق

 بآ و ردراو ین رهشو یبما جارخو یسادختک رہشو یستحو یرادرس یر
 با صوصخاب ردحودم یسهوبم هلو ی هوحصو بو ندنعودلوا بطل یساول

 هرایماحو هرامشج هلع بوک مت ندنراغادهرق یراوک شو

 ۰ ... بوک ناغاد یدرو یرکت ندنا ۰ ... (كجهرف هاکترابز نابرد ) رولوا : ۱
 یسهرفک [۱] دودناهو كرهدک غاراو نم و غابو غادو راهدو رلهرد هدتعاس ۲ ¿ن ۱
 بودک هرغ باح کج نو

 الت نا دایا بارخ تا هنهک هعلق فاصوا

 اما ردشملوا ربرحت هدالاب ردراو یخد یسهملق كلنجرووک رب هدنرانک یره اوط "

 نمابرقا مان [۲] بوقت هجا هدنرصع یزاغ ناخروا هدنحرات ... هنس یلنچروک و
 ر سم لکش هرزوا ابق نجلا لزق رب یسهملق الاح ردشعا مدهنم احتاج بودبآ مت ا
 هرد عساور ۍشوراو یعاشا اما رطیراک هدنجما شلوا بارخ شب و 1

 هلو ردقو ناملسم الصا ردییوک یرفاکراثلو لوا زویشب ہد آ رلاق ناب هر

 هرلوا راراوزو راجو نیرفاسم و هدنور و هدنآ چ کراو ر ناخ كوجوك ررب هدراوآ
 راررک بونق رامدآ زیهرب یب یضعب تد ا بوجما یر هلن کو 8

 رلهسروک یو ر بورود هدنر رازاب هرزوا لوب ؟ردراو یرازف هب وى تباغ اد ۱

 ق را ینوزو و شا كعوا ردقاپ قا مک ۱ م قاب نوق هعو مے
 بودا قلزاونلد ردقلوا بود مردیا تیاعركم اکس مامالقاص یثر ندنس ماشاب <

 مظعت بوردنوق هنیر_ [4] نکیدتسا یس هاخان هاخ تولروعوا [۳] ق طو

 راتروع هل كسنمر و نراقح رک | رازامالشفب یرقنم درک ر اما رارالق بودآ

 نراقحاشعلادعبو ردمیظع درد ماسمو فاعم ارز رارکح کوک وار بوشوا ا

 راماعط هوهقلاتح حاص هسیا راضار ندنس رک ۱ رلراق راتروعو رازق هل بولا

 ندوک و هدعب ردندنفاقوا یو دیزاب یخد و رارللوب هلو بورما بورد بورتک
 هدنفرطغاص بودیا ربس ید ییا راویند هملق نارو رر تعاس مرب یفشا هنفرط + ۱
 ردراناهدسم رانوب ( یلایق ءرق برق لزنم ) بودک [۳] تعاس ۽ ... هرجا راغاو
 . توقن ك [۲] دودیاه :ط .دوداح :ك [۱] راوقیجا رطسر ٠۰ راوقیجآ رطسرب « 1 2 ا

 تعاس۳:2 [ ۵] ییدتسا:2ءس [4] (م)ردیلالوا (یرللکوک ) دوخاب (یرلکو) [۳] بوقمی لإ
 تست ۷ تی 0:
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 یمهمانتحایس یلح الوا

 1 هدبزک كرهش یرانالح ماسم ردهلحم ید یسهلج [۱] كننامع رهشو ردیهایو نهاظ

 3 ریک راک یسهلج یناقوفو یناتحت ددع زویشب یسوقو ردهدرانک یراهلم هرفک ردهدنر

  دمشیحاص نصهناخ اد ردرلنادهناخ عساو یلحنابو یلغاب یلوتروا تیک اتو ات
 ۱ ید یسلکودو ردرلانعر توی لمکمو فاکم یرلهناخ اغا لعروک و اغا ناضمرو اغا

 ۳ یشعلوا یلو [۷] ندسمنک هدنجمآ وشرا- كلام هدرنک تعاج ادلج رادار ددع

 | لوص یسهرانم ردعدق هاکدعم ر یپاف موشروق اما ردعماح ناخروا نا اشا ناملس

 ردو ىج را هرزوا یسوقو ردهدنفرط

 ۰۰ انس هعوفح اهدق  یدیدح اع رات لاق هعونصم اهعضو هرانلا [۳] اذه تين

 ..یسهو [ع] اغا مهارا عماحو ناخد زاب مردلب نا یاج یموم ناطلس عماحو

 . رازابو یدحسم ندلاردصو یدحسم نانس خیش الوا ردنادحوم نانمّوم دجاسم ددع
 ۱ ٠ ردنالاع هسردم ددع کیا یسومو ردرانوب راک ایم هعش رومشم راو یدحسم یر

 ۲ ینهدنالواو ردنانیورد هاکهکتددع کیایمهدرابو ردنایص بتکمددع شب یسهجالواو
 ۱ وشراع نداح ردنارک ادوس نازاجت ناخ ددع شب یسوماهو ردنافانصا ناکد ددعا زود
 ۱۳ روم لوتروا تندزپ و دلو كت“ تیاغ یناخ ادا داری کتک | هدنجا
 1 ۳1 یک اح کتک ا نک اس [۵]هدهمشج قرق هدلوبمالسا یسنلوت» كناخ و ال
 ۰ نغواییککا یخدو ردراویماس بوخ یاوهشوخ مامحرت یتنوکیو ردراظنلا رظان

 1 2 راب قار وط رب ( كجهرف رهش نامز لاکشا نایرد ) ۰ . ردینارخ اشاب دمحا
 ۱  مظع یارح یرغود هنسهعلق زا فرط هلق بولوا عقاو ہدنابذ یه و ک یورو یر

 O غ ترود الصما ٌهملق یرشآ عارم رہ ندربش وو ردراید راداوصح
 ۲ یودزاب ناطلس بولوا هدنتلابا لبا مور الوا ( كجهرف ناک اح فصورد ) رونیروک

  ینارشالابقل ویمالسالاختیش ندنفرط نیبملوسر عرش ردک اح ىسىلوتمەلىا قالوا یناقوا
 یر, ادختک ءاس ردارق ددع یللا یسهحانو رداضق فیرش هلبسهاپ ها یللا زو و

 3 هذه : هد [۴] :وفساتم اهد یسلزاپ هدنلکش (ندهسبنک ) [۲] كنترامع :2ل «س «پ ۱1

 ۱ هعونصم ) « یسوقوا یک یلاح فقو كن ( هرانلا ) « یسلوا ( ىذه ) نوجا نزو طقف ]
 3 . ردمزال یسوقوا ( ةعوفرم « ةعونصم ) هليا عفرو ثي ات ءات كن رلهلک ( هعوفص و -

 ك [4] [ (م) ردهدکمرتسوک ىب )٩۰( هکرویقیچ ندنسهرابع ( ةعوفم اهدق ) غرا
 [ ردزبهطقن یفرح یجنجوا ] یعاح : [1] هدهمشچ وروق :ط «2 «س [ه] اشاپ

PEدو  



 یسهعلق كحرف

 نوک لعل یزمرق اما ردحودم یسونا ناش کت و یموزوا راوخشوخ رادما یلهربش

 ... ردقافا رومشم یرلقرتا و یراقانح و یرلهساک و یغادرا هقود هعد
 هد رک كه هبا قالوا مو تخت رهش ون( الو راک هاکتراز لصفرد)

 ترایز) ءدنتل | هبلقالوا وونلوارب رح کر دراو ژمکیدتنا تزایزاما ردنوفسهدنو راتیاگراک ۰

 لاصروم) ندنآ ( اباب یزیربت) ندنا [۷] (ابب یماشیفوص ترایز ) ندنا (اباب [1] نس
 داونآ) قدنا ( یدنفاقجالتم )هدا قلرانم ندنا (اباب داهرف یزاغ ) ندنا [۳)(ابلب
 تعاس ه هتفرط بونج بوقلاق ندنا نیعمحا ملع هللاةمحرو زبزعلا مهرس هللاسدق ( اباب _

 (اردنام ةيرق )او ( قتلاص ُهیرق) و ( قجراصح ٌهبرق) و [4] (یگیمرت برق ) بودک
 تسبرس هل و یرایوک ماسم و هرفک رانو ( راکیبهرق ٌهیرق ) و ( یلیفوص هیرق )و |
 دنا قوذ بولوا نامهم هدنلغوا كب دا ندنا ( فوقو هبرق لزنم ) ندنا ردراتماعز 1

 بودک تعاس, و هونج ينا ندا( ناطلس اباب.[5] نادنز ترایز ) هرشط نو 6
 شاب قجا [1] كرا موق ردناطلس اشاپ قشاع هدنلصا ( ناطلس اباب شاب قحا ترایز) "

U 1اشاپ ناملس یزاغ یلغوا یزاغ ناخروا همور راید یرلبحاص ترایز کیا و رارد [۷]  

 هدب رار او رفاک یرلکدنا ازع كرلنو نیما ملع هللاةمحر ردندراینک قرق نک هلی 3
 ردناکدن ور و دنیا هاکترابز الاج (یرانم ران داق هاکترابز) هدن رق كراترایزو و ردشلزایهلم ۳ ۱

 قدحاص اب ات هدلب قرق ( راو تب راس همشح ) برق ههاکترایز و

 بودک هونج تناح هن ندب 1 ردس ع اک اشا رارب د (یسەمشح[ ]باب لدیز) راقا دوس 1 ۱

 هاکو هقرش هاک او یک یارق مان غوا نویق هیرق ) و ( یک برق

 بوک 9و ۱

 كحهرف قدتع هملق فاصوا ۰

 نبا [۱۰] هشپ نایلس ادحا هدنشراب lal ۱۷۵٩ هنس هدعل رد رک 1

 نسهعاق ییا ۳ نم تسع هدنحیتف هده رص اح ج ردیحتف یزاغ ناخو

 اار | الح ردراشعامدهنم مالسا رکسع بولوا کا یا یرکد ی

 ابا لاسروس اط ابا لس ۲ [۳) اب یهاع : ط ء نم ۲۷) اناب دفع ؛ 1۱۱۱ 8

 هدننزو ( بک )هک کہ دنس 1 كر ]۲9  دژ: یز [۵] لک را
 اشاب :ط «گ [۱۰] ۷۵۹ :ب [4] WANS ؛ط ۲۸1 راتات :ط ءابب : [۷] [(م)ردناهکرح ۱

E ۱ی  



 ماعا ی القا

 ۱ رج و ردراو قیرطلها ناشیورد هکت ددع شب هلحو ... و اشاب [۱] يروا هسردمو
 مردلب ردماعطا ترام هفاضااراد ددع کیا هم و رداوخ دحا نابص شکم ددع شل

 یرلتمعن هادک و یاب کردهناخ لک ام یلموشروق ینرام كب حوصن ینرام ناخ دیزاب

 كم ح وصن یلوتروا موشروق الج ردنارک ادوس نارا ناخ ددع ... هاحو رداوذم

 ددع چ وا هلح و ردراو یناکدنور و هدننآ یارس نابراک دع ییا هل و ردرومعم یناخ
 كاما [۲)یدلشقاماررود بارخهاکو رلشا هاکماح یهدنشابور وک راو یرلانشور مام

 كلد ر هدا رک عنصم رو ردناج تحار مام عنصمو فطل نسا و یساوه و "1

 مدار ا هوا و هسروطوا مدآ ر هدنشاب اروق یمدتل ر لوا زدراو
 پولیدیشا یتسردب یرلمالک ندکلد رارشهلبوس بویق نزغآ مدا رب هکیلدلوا بوروتوا
 بوداتالک راقوشعمو قشاع لصاما راربد یمامن یداسف هماجو نوجکنا رلرشهلب وس

 ولوا و رارد یماج یدلسف و یکلد یدلسف کردکلد كجهرو یدارم یه بولا دام
 ردیرات كماح یهدنک وا كعماح

 وص هدتنح هلوا رثوک یوح نامع ناطلس یاج و یدای
 هی و ردنشور ماج یصاح مدد ع .رات بول وا ج الی ا[ ٤ ]رضاح

 . یماح كنسهاخ یاب قالوص هجوق ارج ردراو یرلماج ناداخ ددع شع هلو

 یشره کردرانیک اکد ددع زوم هجو مدمروک هللاملع و مدمزکر قح اما رازبد وجت رقم

 ندزویکیا یرلناکد یغادراب و یکلموح اما ردقو یناتسزازب انب رک راک نکل رونلو
 ندنعودلوا فطل تباغ یساوه با و ردمردلاقفضام ندنردق اجاح یحا وشراحو ردقوج

 ارز ردهرزواترج یرلبور كبر كنسهلجو ردد مسو مادنا زا یسبوبمو بوبحم

 ۳ ادتبا كلرهنوب ردراوک شوخ با مضهلامیرسو فیطل تیا راردبا شون یرهن لزق یلد
 ۳ شاطزوک؛ انوا هدنفرط بونج :یهدنتلآ .كنهعملقو» بولک ندنغاد. یدرویرثدت یم
 ۲ شاید بوق نیلا: كملظع رج: نلهشود یرلکرد:هشم هرزوا؛ رکود :نللغ هدنباپ

 هحنوط رهن و ادرا رهن بودک كرهدبا نایرج ههلبق بناج هقرالا ییزنم پوطرب ندهعلق

 ر یسهلم بواوا طولخ هرلنآ یره لد لزق وب نکر دبا نایرج ندر رب جم م رهن و
 هدنسهگابو غاب (اقود«ءد تاحودم نایرد) رولوابصنم هموررح هدننرقیسهعاق زا ندر

 .درضاح :دل [4] هدنناب : 2 [۳] یدلسف :ك «س «ب [۲] - وروا : .ج وروا :پ [۱]

 هرصاح : ك « س
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 ىق اق وتع د

 زدرایوق بای دیدجت نام تق مرا جوس ها رف ناو ۱ 6
 هدفرط عاص نر یرجا ندوف ق هدنشم تط مکي وق تاق ییا ا اماو و
 ردو را نانلوا رر حم هرزوا صم هلا طخ یلج هدلاع یدق مدارا هدراود ۲

 [۱] دنس عالق یداوا بزاپاب كمر هاش وا بلغ ۱ ۲ 3
 دحی [۲] یعس هتمدخو ی دلبق یدتناز تگ یللام بودا فرص

 [1۰۰۱]4هنس دجا ناطلس [۳] "ینلاغا وی ین نوچکنآ نخرا یدید |

 یرلکدلکهایندهلتداعس كهانتلاسرترضح هان ود ناسلهدنسهشوک غاص كختر اونو ۰

 شوراو ینشا فصورد ) ردهسرغطخ کر دشملوا رت رحت یخمرات كنعودلوتق [ه]لف هحک "
 یاقوفو یناتح روتسم هلا تیک تیعع زو قلا هو ردنالح کیا نوا هلح ( رومعم 1

 هاو غاب هدتلا هدنرنادناخو رایارس نیزمو رومعم ییراوید شرطم كنسیانن کرک
 ردنانمّوم نطالس دجاسمو عماوج بارحم کیا نوا هلو ردررقم یرلناتسلک لکو "

 ردات ره راک ددع ترد هدن او هرزوا راو د هشوک راح یماج ناخ د مربا

 دمارسو نن ر کردراولارب عماح یلەبق عنصم رب ینبم ندتح بیرغو بی ر هرزوا 3

 صاخ صاصر یسبق انب هتخن [1] هشوکر اجو یرلانم رانا هل راو یسیدمحت كناب هرانم ۱
 كلامه هک تعاج زوروبش ردنوملقو رحس کردلوتروا موشروق عنصم هلبا نوکلی . |

 دجاتسم نایرد ) ردقو عماج یخد یربع ندوو ردقوب یعرح اما ردعدق هاکدعم 1
 ادله ردراو راه واز دعتسم هعاملوا عماجاما ردرلدجاسم ددع ۱۳ هله ( ندهازنادیاع 3 ۱

 ردضرش دجسم رومعم یلەق موشروق لاثم یطالس عماج رب ( یدجسم كب حوصن)
 [۷] اقنعا) و ردفورعمهلکم د دحسمهطا ىمي( یدحسم كيیرازاب)و(یدحسم كىدروق)و ر

 (یدحیس رارات )و( یدحسم یحوبق )و ( یدحیساشاپ [۸] جروا) و (یدجسمعساولا "
 [۱۱]لادبع) و ( یدحیس [۱۰] رجوج)و( دحسمیلربجنز )و(یدحسم [۹]یخارخ )و

 هلا تمدریک هلج رلنوب ( یدجسم كيداهرف یزاغ ) هدنشاب ور وکو ( یدحسم یدنچ |
 یسهسردم ناخدزاب ادل ردن الاءهسردمددعترودهلحو ردراهکرابم [۱۲] هعيش روتسم 3

 ]۲٩ ۱۰۱۳هتس": ط ء 3  ش ۶ "یماغا BTEC (۷۲] تست

 ] )م( راج قاوا ( هتشېراخ ) ] هتشوراح و : پ ]٦[ (م) ردللوا ( ل یسورغود : 3 ٩
 یچجا رخ | یفارخ |! ط « س ]٩[ چ وروا : ب .ب وروا :ك [۸] اقنع : كل « سس

 همقن e : [۱۱] [ردنک اسرلاز ءروسکمراسع] رح رج 2 11 1
 هر f ات

 تب ت هوس

 1 ر ۱۱ ۹
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 یمهمانتحایس یلج الوا

 ارز یدرولوا نک اس هدنو یخد ناخ مردلی نا ناطاس یلج یسوم بولوا مدق
 موشروق یفاصراوییارسهاشداپر ام ناهج هدءاقوراقو الاحو ردقوح تیافیراکشو دیص

 ,یزحرق رراره اما چ وایسهعلقوردراو یراهعاقویرلدر ددعتمویراهروصقم یلوتروا
 | وب انب شاط تاقیکیا یدادش ه الوط رب شلوا عقا و یعداب لکش هر بناج ندق رشمهرزوااق نا

 انش ا وردمدا زویشبكيب کا رادام ار اد یعرج رددما زس ةماق ر [۱].ندک ولب شزانعرهعلق

 اکل در هلق نتمددع[ ۲ ]رر هدب را و دتاقييا هلح ورد راهرانمیناصهدس ورب ونوردب !ثنسلاع

  یضعبكب هعاقو ارز ردلکد هدمزال قدنخو ردقو یر قدنخ قجالواو ردقو قدنخ

 س ومخاو ر ردرااق نطایو موروحوا یدق هرانم کیا شلوا ناشک دق ۳ جوا یر

 ۳ نناشا سونغزو نهاش رب یفرط كيوص راقآ هاوندمان ( ید لزق رپ ) رز برع
 8 وقا یرم (لد لزق) هنفرط بوئحو ردقو قدنخ الصا كهعلقو ندلجاوا ردرلاق

 ۴ دنراتک یره یلد لزقوو ردنتم تیاغ بویلوا یرلقدنخیخد هداج لوا ردما نارود
 لزق هشوراو و اما ردقو یراراود هعلق .هدنفارطا نکل راو یمظع شوراو ینشا

 کا هدملق ج ۱ اما ردهلاوح هشوراو ینشا یراغاد. یفرط بونج یرمشآ یو یلد
 تیر رار د یمسهلقزقهنرب رذگ ولت ییاو ردناق کیا یسهعلق ۳ | ك.هعلق وراقو و ردهلاوح

 ا و راو یسونق کیا کمک ةسرلر رن اراصح كولب کیا وو راد یسالق هناخهج

 هلق ا ید یارس راکنخو ردیلرا رد نم تیاغ راو ید راصح هلو 3 رظا هلاش

 | ودسانبكنس راهاشداب مالسا یراود هلوو یارسو نکل ردلوایخد راصح هلو لاثم
 رو هدنرافرطره [4] كنينشا ندزلاروند [۳] هجنراصح ثاق ردنا تاق نالوا رک ذ و
 ۱ ۲ یر ردرلوف ددع چ وا هلو ردراو راود نتمو بعص مان [ه] هراصح تاق

 1 2 ۱ یخدو ردوق حوتفم هلا فرط یخد وق ر ردرظا هونج بثاح یسوق هعلق

 روق روکذمو اما رابجا هنفرط راخکلموح کردوبق تاق ینشا یخد وقر ردیسوقق
  رظان هرض بناح یخد وقر ردراو ینارس هاشداب هدوراقو ؟ردرلوبق صوص هراراکذخ

 6 تاق کیا رار د یسونق وشراج رظان ههاق تمس یخدونق رورارید یسوق ور وک

 هلو رب یخد ینیام وداق تاق ییاو اما راراقح بورک ندنو قلخهلج ردراونق یوقو
 1 داق یتلا هلج اقوط هعد هعاقو هرزوا باسجو ردشلوا عقاو یک كجراصح كحوک

 1 (م) ردنکمهدیسلوا ( هچ ) ] هچ :د ءس [۴] ددع زو :ك [۲] كوب شب ك [۱]

 1 ها : پ [8] كفا : ب [۳]

:*  
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 یسهبرق ناطلس هجا

 رب هدنجا وروق ناتستخرد نابایخ لاثم نینج رب هرزوا رباب ر موح صع ربع وہ
 تشل ا بیسح ؟ردنوفدم ناطلس هجا و هدنحا انعر هق اس کرک هلوط نسم وش زوق

 هدساح عرکلادبع هدهب رق و ردقو یرلا رقف اللصا هد راونار یو ردندمارک تاد ِ

 [٩)تعاس ... بوک یاردیوک مور ةرفک ر ومعمار ( یوق ٌهیرق ) یسترا بولوانامب :

 بودک. هجنرانک جم سم وت

 اقودوع د الا هملق فاصوا

 یدیااقود كنبرو وعد یمسا كنز یدبا یراشاد: رقیرللارق [۲] مور رف ییا
 یرومشم طاع نداقودوعد ندنرلکدا انن هرزوا یوس كارتشا هعلق وب راءرفک ییا و ۱

 كب داهرف یزاغ تسدب ردیحتف ناخ دیزاب مردلب هدنرات ۷۰۲ هتس رار د اقوطهعد |
 كب داهرف نر كلارق یالارخا بویلوا رسبم تف بولوا صاع امدقم هرک یدو

 هرشطندنجماهملق بوناق هبهملق هلبراءرفک مور یشادنرق دوا ردا رسا بو الوآ هدوا
 بودباملست هکبداهرف نرلحاتفم كنهءلق  لارقمان [۳] هقود هلیطرش قالوا ایاعربونامقچ |

 0 تامدص هعاقو هسخو وا هف رصت هضق هعاق لهم ىلع ماللسا کی هدعل ۱

 هرزوا قالوا هدنجا هملق رافک هدحتف نح اما ردلکد راوتسا راصح رولوا عتف هلآ |

 یسهلجهدراصح نورد ردقو ماسمیربغ ندرادزد هدهملق الاح نوحیغدلوا حلص دقع |

 نرانرادزد اما ردراهرفک رومعم ناخ سوحنم روتسم هلا تمهرک ا رک راک ددع زر زوب ۱

 ردراو راهنتم راصح بعص هح هدنتلایا یلیا مور راو.یرهسنک رو ردنک اس هدولق ۱

 ی ه ردا هدنتلایا ییامور الاح ردراوتسا هعلقلاثم ۳3 وکم دسیجد دما |

 رش هلبس هاب ها یللا زوو ردطباض یساداووو ققو ناخ دزاب ناطاس ه یا

 0 نامژ هع هدو یلودنزاب ناطاس ؟ردعدق ت تح ردا ر ي رداب ا

 و ییاخدیزاب هدقدلا رم یتفالخ ندرد ناخ درب لوا ن ا ردشملوا ۱

 موح مناخ دیزب اب هدلحم مان [6] هسواح بودا ینئهدنو وند رد دق هاک تخ ةوطەعد أ

 هاک تخم هعلقوب ینعل راردیا نفدهدنکو ا ییارح كنءماح بوروتک هلومالسا نت بولوا |

 هسواه : ب [ه] نتمدس : ط ]4[ وعد : : دل [۳] موروا : ب[۲] تعاس ۳: ۷ 1 |
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 تر سنج سس دک
 تی صس

eماجا مسُهیضق مدلك ماقم عاقەنب 7 نوجا  

 بوشالعادو هلم بود مردب دیک هدب رک لب امرایدتفا ممعتیلو ع ج یبثرا مدنا لق ر ر

 تورو [۱] تاتعل تا اظ ندا نداشاب ماقم ماق بول راناسحا و ماعلا هڪ و

 سو تسد ربقح ناه هر دا سم كما قالا هنس ص ر یراتا وعا ربا یرقخ-

 نوح حور اشاب د روک هلروفغمو موح صو نوسلوا نوجیکشاب ر نع مدسا بودا

 نذاعا ر ورندنسانع قازا ادتا تیشک هللالیسق دهاحم رب ربقح ربقفوت مکشنلاوا

 راتفراص را هدهح و هد وفا رفو هدهل و هد وقسم هدی راس الو ناز و ندم رق لب ید تبولاق

 ندنسانغدب رک و ی نوسلوا نوحاءهالا مدیا رلا نعبوروا لق هدناتسرفاک هل! راراکشودع

 هدانغ لوا یزب یلج ایل وایدما هدک دد هشت شکا هدنر هش [۷ )هعسا مظعاردص زونههموقَل

 راسال تاقرر و نوتلازوطوا هد«ءرامادخو باوا تاقر و نوتلازویکیا ودهم ون وانداعد
 بوشلعادو بورو رلبوتکم هعطق ننکس شم هلبا یرارکراب قالوا سار یتلا بوروب
 بوعارب هد ردا .یرلناسحا هع

 یو وا زار یو نوا تک ر ااا ناشر تام ۱۰۷ هک

 e ید هتسارنع هب دف هقب ) ی هچ

 ردنا ناس یدنادش مالا رنک یدکحاو

 ا لپس هل رانک هجوط بوک ندوربؤوک یی هدونجبناح نکراقیحندنردا الوا
 فاح[۳] تعاس . ۰: ۰ بودا روع ندمظع رج تشخرب هرزوا ادرا رهن نیرق هک ۷

 ۰ ( شد صد رومعم 4 رق ) بودیک هونجس

 زویکیاو یتکم رو هسردم رو یعاح نا یاخر و یساسز عماح یلموشروق

 ۰ تعدرکه لج ؟را و یرلمظع یارتسان رک راک روم ناف و ییاقوفو یناتحشددع

 تتاح هن ندا : . 2 ردرانز توش یلوروا

 ناخومماج )روف یخد کولا( ةيرق) بودک [4] تعاس : . ۰ هونج
 بوک یرلارق رومعم ددع ییا و " راو یراوا یلوروا تمهرک ردق للا زو و مامو:

 ۱ ۱ بودیک هدرااضف تعاس ۲
 تعاس ۳ : ك [۳] دعسا : ط + ردزسهطقن یسهخسن س.. هفس ك [۲1] رلتانیعت :ب [۱]

 لرما : 2 [۵):تعاس٩ :  [ع

 بنا ۷ ۷ تج
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 یهمقیح هنروضح تكهاشداب هدهب ردا كم و

 مع ه: ردا رش 0 زا رم 3

 بوراو هباشاپ ینطصم هرق ماقمماق ندنا بوراو هاغا مهاربا ادختکه رق یر
 .هاشاب هرزوا ندعو یو وطو یروقوص یودنا بلط هک دیش ور وک هاو وا امدقم

 ههاشداب ولتداعس یرازاب ع سما اربع هناد ییا هلا ییصخلت یخد لوا بورو ایا ده

 رلغا مان یشاب یینهاشو .یشاب ئاچام او یشاب جرفاحو یشاب یجناغود هلح بوردوک

 وو [۲] کروک نامرق [۱] شهلبو یک كلوب رب هدنمرمع تدم یرلاغا راکش یربعو
 زبت هاشداپ ولتداعس ناه ندنرلکدبد كدمروک روقنوص و نوقوط یربا هلی وب [۳] هدیوظ
 نار هرک قرق بولکربخ هماقمماق هدنرلکدید نسرتک نرلبربغ یخد هسیدرتک مک ینوب
 نراقربوقو نراطانق هلرنشوقنلوا هدنت الو سکر ج راکرخا مدامالواصالخ بودا هللا
 .ثلهانملاع هاشداب [5] بوئلقور و هلى راقورب وق طانق یربقح یخدلوا بورتسوک هماقمعاق

 .بورتسوک نراحانج كلراشوق هرکصندرلانو رلاعدریخ بوداسو نمز بورا و هتیروضح
 هللبننع وډ ردقو مراشوق یربغندرانلک همهاشداپ رلیدلوا هدناتسزک رج رلذون مهاشداپ
 .كلم ات هدزمیمورضرا ا یییلج ابلواو مراکنخ یدنفا یاو نسهنیلراپ ادخ هدک دنا

 ' رکا رذگولوق هدآی دیو اع ماسر یقذاص هدنزوس مرا ور ا کک
 مرلي هدنب یدتبا راکنخ تاذلاب هدک دک .یدزعا غییرد ندماشداپ هسلوا یرازاب یخد
 سو نبمز هرک کیا هدکدید یدتا تمدخ قوح هزب هدنناب ناطلس اق هدزموابص ماع

 ,ناتسغادو نراید وقسم هلسهبس راشوقلوا بودما رلاعد هنوک هم هجراتا ناسل بودا
 یزام یستاب نوک سشُع هدک دشهموقو ینیلافو ینسارحتاههو یناتسزک رحو نسکلوا

 هدراید لوا لب یدنفا یاو هدکدنا تیاکح یزمنیدملق یانع تالص بوالوا یتقو
 . هع ویدتا تداهش بود رولوا یزاع حاص ندلوا تعاس ییا ارز زامللق ىزا اع ۱

 هحوهل هاشداپ ولتداعس ندنا مدرو راباوج هنرللاّوس كندنفا ییاو هل بودا رالاّوس

 هدرا و هدقار و هدجم هدلی چ وا لصاطاو سورکنا و نالاو كنماف و هسع و جافساو

 ندنآ بودا لاوس لماک نوک ید یرار , زمکیدنا تحاس [«] هدناتسدا و هو

 مهدیسلوا (هدنوطو) ] هدوصو :ك<پ [۳] یزوک ناجم :ك ءس [۲] ش.هلو : ]1
 ندنلک : پ[ه] [ (م) ردقو هدنسهخن ط هلکوب] بوور : 2 [۶1 [ (0) رک 6

 هدن اتسداورح طظ - هدناتسداورخ : دل [5]

 تی ۷ ۷ دخ



 یس همانتح ایس یلح ال وا

 هناغارع و هنناطاس ندلارو ك.ارک دمحم هدیلناشواط هیر هرغ بناج هنب ندنا بولا

 بوک یخد یرلنا [1] ردنوک ج وا راوطنوط ٌهيرق وبولآ نراماعنا هدک رانا بوشولب
 نامهم هدیفوص رمعو هدناغوا زک رج [۲] هدلتخ ٌهبرق لزنم بوک نیوک ابابو ییوکی یو

 نالوا نهر هب مع لا هدیوب [۳] ( لوا نا هیرق لزم ) هدتعاس ۲ ه سع ندا

 يرق لزنم) بودک هدتعاس ۳ هونج ندنا بوروکن غلراک مرک بولوا نامهم هدن
 . ,نئورح بولوا نامهم هدناطادس یارک دمح هدهد یلغوا ناخ یارکر دام ۳ ]٤[

 .نامهم هدناطلس یارک ملس (یوک یی لزنم) بودک تعاس ۱ هیرض ندنا بوروک
 بودک هایم «هلق تمس تعاس ۲ بوک [ه] یهحیکی بصق ندنا بورک نمرک بواوا

 ناطنس اباب لمدق هک لزنم
 ۴ لوعروق دمارتسرب  یرات ضایع تالاب و ردناشاتکب قانع لا اتم

 1 نح هم هرزوا راهلحر نوک انوک هدنفارطا رلاپورس بولوا نوفدما هدنحما یلاع ةق

 ا .تایا نم ةا هدنفرط ییداعس رس و ردشملوا ر رح هراود یور راراعشا تایبا هلا طخ

 ۱ ,نادروخ و نادغارح و نادعمش هوک زو هع  هدنسهمبرا تناح و راو راتع مالک هللا

  هدنجوایئاب ندنغودلوالئام هفلاج یسوم لاوق نکیانابوج موحیم زب نع راورانادبالکو

 1 لا یزاغ هد رصع راکد وادخ یزاغ ررود یراحواب تفح یباو یلاوق شماق هادییا

 1 ,یدحسمو یرلنادیم شقزایو یرارالکو یراهرخو ترامعو هق بودا نفد یزبنع كب

 ينكر شمکح رس هنامسا جوا ؟ردهاکرظن مظع بولواكلاح یزاغ هل یراروخا و

 ۳ نوجوک .بونق لا و کیا زو کردیلاع هاکجرفتر ام ناهج هدنسالعا ٌ؛ورذ ات كدنلب

 و ا ج ندنسواکک خنطم بود اراتاعر هس رفاسم یرلارقف ددع نسکس هلم

 یلدا هچوق هیرق هدتعاس ۳ هب هن ندنا ردلوذبم یراناتتمای ةرقعو یرلهسف تمعن

 . كنآ بولوا نامهم هد هک وچ یجب هيرق لزم ( یوا هبرق و
 روا و [۷] ىلابق هيرقو [+] یلنامثلط ٌهيرقو یرطصنم ةيرق ندنا بورق ینطو ینحاخ

 ۱ نالسرایاحو یهمشجقرف ةيرقو ینقو برق ندنا (هحیلزوق ٌةیرق لزنم) بوک ینهرد
 : ]٩[ هدتعاس ٤ بوک [۸] یروروا اطصا هرقو ن

 ۱۳۰. رعنا !TOT Te 2ك. هم : ي[ 1 ردیوک : ب [۱]
 07 یهخیکب : سل [8] لودد "۶ دا . رلهددد طط: س < ث [6] نقوا لعآ
 " .یرورواطصا : ب . یزورواطصا :2ءس [۸] یلابق : ط ۰ ىلانق : 2[ ۷] ییلتاسلط ۰ 4 [1]

 1 مدنعاتس ۵ : ك ۹1

 د ۰ ےن



 یسقیج هلو نوما قعولوب هدنسارغ هیدنق هد ۱۰۷۸ كهلؤم

 ینمهلبارابابق یلموشروق یدمیش اما ردشفلوا حدم مدقنام (یارس هصق لزنم) بودک

 یدنلوا رحت  راتوب هلا طخ لج نالوا هرزوا یسوق كنعماج اشاپ سای نالوا

 س ننما مالسب [۲] اهولخدا هرات انل هللا ]١[ مهللا ۱

 ؟ردح ودعهدالاب ( اباب ردنکسامظع "هیکیت فک ردا ٌهیرق) ا

 ناشیورد بودا ترایز یناطاسو ردلک- د نکمیریستهان اجور ؟رولوایس رک. تصحو کا اا
 ۱۳] یک ر اناا "هب رقو یلنروا رق بوک ید تا بوی ماعط ل بوش ورک 4 راناشیف | ۱

 هقشابهدنلیایزوا کردشفل وا بنص وت لصفم مدقنأم ( هزو هملق لزنم ) هدنعاس ه بوک

 (یلقوا رب كيب ةیکت ) بودیک تعاس من هرغ تمس هنب ندنا ردبا مکح یب قاحنس |
 بوک ی خد ین آ بودا بلط دادمتسا ندنراتناحور بودما ترایز هنس یناطلس اباب را |

 ر ندنا بولوا نامهم هدانا مهارا ءداز [4] یلیاح ( راصح ا هصق ) هدتعاس 3

 هرجا ناناتتخرد ناتسنامروا [6] مدتعاس بوک نسوق ( + ) دا ۱ 8

 دمح رطاش هسنک قرق و اسلک قرق ینمی [+] (اسب قرق مظع ةبصق لزنم) بوذک |
 رلهصق و رلارق نانلوا رب رحت هدالاب ید و ككدنا افص بولوا نامهم هدنسهناخ [۷] اغا

 یاشاپ هيرقو [۸] یلهرد ٌهیرق ندنآ ردشفلوا فیصوت لصفم تیاغ هدالاب هرک هح هلا
 نامهم هدنسهناخ یلج ىلع ( زودنوک هرق ٌهیرق لزنم) هدتعاس + بوک میچ ةیرق و
 ٹوک ییا ردیتماعز كنسبم مظعا ردص ناتفاه ٌهیرق و نالآ یآ ٌیرق ندنا قدلوا

 ناطاس یارکك رام بولوا نامهم ریقح ایلوا وب هدنموک ( یلایلوا هیرق لزنم) هدتعاس ه
 (یلدسا ُهیرق لزنْم) بودک تعاسر هرغ تمس ندنا كدتسایراتح ناح هحکر هلا |

 یللاو تار بولوا نامهم هکر: هدعاطاس یارکدمحا غوا ناخ یارک دیک زعدنفا

 هبرقو لوک قوا هنو ییوک اشاپ هنو یلابوا جوا ٌهیرق ندنا بولا ناسحا شور |

 یارک دمحم هنب هدنرانک هجنوط رهن بوک ندرسج هدنربش [4] وسایو یاجوق ناسح |
 ندا بونآ رلنادحا ها بولوا نامهم ااو EEN ۰] ضوع اک ناخ

 یا ا ترا نالوا نان كعدنفا یارکدمحم هدیلمیهارا رق هدتعاس ر

 ناسحا یخد كنا بولب دنا هدیناطلس یارک تخ بلوا نامهم هکر بولو ءا

 ت التاس تات سس مس ات ھم ہن س اھا ت س و سن ہا

 :یلیلج ك 647 یلراتام ك س ءب[ اود: س ا لوف
 دوم 3 «ب [۷] اذ: نا ه] ییلخ : ط ء لی #

 ا « 2 ۰ ۰] یوتاب : ب ]٩[ یلهرد هراق : ك

 ا تب 1



 ۲ [1] رثیحنم نوک انوکو رفاه نوک ان ۳ هر لا نما کا ها
 ا ردلاع ادخ اما یدلوا رونم یک یلعشم برع مر لزوک ادخ ړم بودا اود هم راز وک هلا

  زاملوا ایست مکیدقآ رلوص یراص ردقلوا و طالخا ردقلوا تحارج ردقلوا ندمرازوک

 ۱ هدنرلتنالو نامرک [۳] قزوم و رطالاو نازاق و [۲] ناخ قلاب كن الو وقسوم رکم
 ۱ بودا ارنا هع رازوک هلم رانارو و ید و اتش تدش روگیکج هدر رهمز و نعبرا

 ۲ بونیراق مرلزوک شا لساح ضارصا دادعتسا ندلوا هجندبا تحارتسا لپس هد نعهنخ
 بودا توالت فیرش نخ ددع یدب بولوا صالخ ادخ دم ییلشاب هغاعےغا ]٤[

 ۱ تورو: ملک ادب هح بودا تع نع گیت ا درک هل وک

 هلج نول د ازفلاذت نوک. ین وا كنبج لا جر هام ۱۰۷۸ هنس

 اع دیک توش ادو هلا اشا یک قا و هلا بابحا

 ر ديانا یرلت ابصقو عالقو یرال زانم هلج بود اتع نع

 ۱ مدق قداص رای ردع چوا و راک دخ چوا ندلوبمالسا هلا هالا سپ الوا ۰

 ۰ هثاحوک هبرق لزنم) رکح اوه تدور و تفاثک هرغ بناح تعاس ۲ بوقج مراقفر

ple E۱ هدنو ادخ تمکح اما ردر یاب و غاب هدنرانک  

 ۹ 5 نق ادخيتكا فو و اغا ناوضر و اغا ناّع كركح نارو و ید رب
 ۴ ,نامهم هدنسهاحاتسوا ید یساتسوا یسهحعاب راکنخ ( هلاطح 4 هصق لزم ) هدتعاس

 ۲ هيرقوبوکلحم مان [0] ( ءرد قوق ) هغ بناج بولوا هداشک اوه ادخ دم بولوا
 ۳ ایم هتک اهانت بارم منو ( یضاق برف لرم دعاس ۳ بوک یاسا
 ۲ زویشب ( رنف ةبصق لزنم ) هدتعاس ۳ بو [*] ییجارخم ةيرق ایصلالع ندنا بولوا

 ۴ یلناکس و نام تاو ندا ردزوطسم هرک هج هدالاب یتیدلوا نوک هرفک یلاخ

 ۱ ( یلشواچ ٌهيرق لزنم ) هدتعاس ٩ بوک [۸] یلشلوقروقو [۷] یربم هدنسوک ةبصقو
 1 تعاس ه هرعفرظ هنن بولوا نامهم هدا ردکلتفح غا غ رو هاو یرحیکی

 أ دا1 يوژوم و ۴1(20 ناول : ك «ب [۲] رلنوحعم : ط1١
 ۱ «س ےب [۸] یرسهدسوک : ك [۷] بوک یبیججارخ ٌهيرق : [3] هرد قووق ك «ب [ ه]

 یلشلوروق : ط <« دل

 ی ۳



 یتلصاوم هلوسناتسا هد ۱۰۷۷ كفلوم

 اشاب [۱] هناخ افص ناخ و يدليا مضو نوجا نفس لها بویلیا مظع ريخ رب

 از عضوم [۲] یز ینخرات یدید یمظن وب نوچیغویلوا فیطا یابیز عضوم رب |
 [۳] ٩۰۵۲ هس شا

 اما ردشملوا عضو طلع دوخای ردشلوا ربرح هرزوا عماح ے رات قوا ریرح و

 ردیځ را همشح
 افص تک ی منيع E ید د مدر وص ندهمشح و ینلصا 1

 ازف ناج تایح [4] با همشچ .  ینترات ناور نوجا كنا مديد
 ۲۵1 ٩ ۰:0۳ هی 1

 ( ییروح هعلق ) [ه] هدتعاس ۽ ندا ردروعسم هدزوا ما نخ ههمشخ مرات

 تعاسعندا ردم وق یخدو اكس ۶ هصق لزم ) هدتعاس ء نداردف وص وم هدالاب |

 ( یرولسهملق لزنم ) هدتعاس ۳ ندنا ردرو ذم یخدو[۷] ( یلزتمیلقنق ٌهبصق )بوک
 هدتعاس ۶ ندا ( هحکج كوي هصق لزم ) هدتعاس ۽ ندا [۸] ردرورحم هدالاب

 [۹])هدتعاس...ندبا ردشلوآر رحم زو« هدالابیخدرانو (هحمکح كج وک ةصقل زم) < ۱

 رتا ازل نواو ر لجو هلال یتل انوا نیعاغو نیلاس
 MEE عاتملانم لام ردقو و هلمشو غ دقنددع ك واو 3

 مدتارلانو دج كب زو تولوا لصاو همهناخ

 4 e كم دع فلا E هتفهود 2 وکی

 ۰ ه۳: بدی ۳] ۲ لوا و ی-ورغود ] یهز :2۱۲] یوهناخ وز

te1 |(م) ردیللوا )٩۰۲( یهورغود [۵] (م) ردیللوا ( ءام ) یسورغود  

e؟ ردهلبوش یسورغود كنعارص» .رات تاح رات  

 اسز عضوء یز یر ید د یمظن

 رودبا )٩۰۴۳( یسرابع (ابز عضوم یز) یهدارو

 : ردهل وش یسورشود تنعارصء مع .رات كح راب یکی +
 اف ناح تایح ام همشح

 (م) رویقیج )٩۰۲( هدکدلدیا باسح ارو
 ( ردررحم ) یسورغود [۸] لقنق بصق لزتم : 2 [۷] هدتعاس ٩ : ط۲ ك س 1
 ا ك رد

۱ ۳ 
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 یمهمانتحایس ىلج ابلوا

 [۱]نک بول ا یندننامرفیسهمتک هلومالسا كناشایدمقا بودن !ناسحاتآ رب و هارب رخ
 هاشداپ ولتداعس هاشاب د مایلوا هتشياردبابوریو بوتکم ریو ارت هملا مدروک ینا
 [۲]هلینذا هدلوممالسا مردبا ناسحاهدیلاع بصنمر هدنیش بودیاناسحا نصاخیرسک یلاب

 یرلایاده روتک زم رلبوتتکم مز ونو نصا كصاخ و یدماراو راشمروم نوسروطوا

 مدتا ریقح ناه هدکدید نسر و شور هسک ییا نوجرما صاخ اکس بولوا زلودقم.

 زوجوا یکیدنآ ناسحا كعاطلس ناه مد ندالا هسک مرایو هسک زب ندنا ن مناطلس

 بولواماع هلوک هلرک اشا هدمکیدد [۳] هيلا ندلابود نوسلوا یحدوا هللا یثورغ
 روت هدنم سلفم هدنرخا هداینداما ردلکد دروکو ز هدک دید ردیمدروک وز هب و اپ مایلواای

 قلاب یوالپ قلابهدقازا ردمرکمر زو اقنعر شعدبا جروب هدقازا هسک زویتلا قجهلوا

 یک !هدقازاو كمروک هدنسهعقاو ینلابوكمک قلابو كع قلابو یسابروخ قلاب یسینم
 [ ع)ینسح كن فهرب هدمکبدد ردسلقمیاقنعرب شک لیترود هلن كمهمروک هدنسهعقاو

 هد رذ | بودرتک كروكر ومس باق قوچ لشیرب و هسیک ییازبتبولک ی سح هدک دیدلراج
 ندردا هاشاب دمت قا حابصلا ىلع بودا سو تسد هللا رااعدرخ ریقح تور و هریقح

 کروکر ومس رو هسک ییاو یرلما صاخو یرلبوتکم بولک هسواه لزاغ هدتعاس ۽

 زویحوا بودا رلاعد ربخ ناهج ناهجهربقحو یدزایهلوا لرداش اشاپ دمت ریقف هحنرو

 ريف بوردنوک ملسمر هنطباض كصاخ ناخ لوا بوردک یورک رومس بورو شور

 عماجمدقنام ( یسیکساابب ةبصق ) [0] هدتعاس کیا هقرش بناج ندسواه بونلاج راتلحر
 یریکیدمش اما ردفوصوم هل هلی را كنبرسج اغا مساق نابوجو یراهسردمو خو
 با شااشنا تاح بآ همشج ر یسادختک كظعا رزو اغا دچا لضاف هداز
 ا ردو یحرا

 نسکس هدر, عفنم ر هدنساضق زاغرو ( ناردشرق هبصق لزتم ) هدتعاس ۽ ندنا

 نواویماج رو یناخو یعماج یلوتروا موشروق ردکجهبصق هدنحما یسایرد روماحر یوا:
 ردیخرات كمظع ناخ ردیناریخ كناشاپ مسر هلم یناکد ددع

 (نکرولآ ) یسورغود هجا مزال رک ۱ ردقو یظفل ( نک ) وبشا هدنرلهخسن ط « ك [۱]

 هلآ : 2 [۳] هاندا : ط « 2 « پ [۲] (م) زملیند ( نک ولآ ) هد س هک رو هسقو ردیللوا»

 هدتعاس ٩ :. 3.« نم [] ینسح كنرف ريت : ط « ییسح كنرف هرب : ب :]٤[
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 . یتاقالم هلبا شاپ قسم مات هیوندا 2

 ود لهسردک هلس ز زیپ هنر فس 7 بودا ی وشف ۳2 هدیز و سوشا ا

 .یدبد ردمزال ەز همذهب هسحول مراروص نلاوحا e ندتفوخ كنا بودا لم هلامحا

 هدنیدوب لماک هنس کیا هسرتساقلوافرصتم هج ر زور مکناخ مناطاس مدنباریقح هنب
 كيزو و هلرکسع رانا ,كيبزو .بوریو راهلشق هدرلتالو هرک او هددارفلب یلوتساو
 ,ینجوا بورق نرلطانق نلوق كرفاک عج بورو رللواج هناتسرفاک هل رکسع نامعلآ

 رانا هن بودبا هرصاحم نیسهملق 2 .هحنلوا ها راق ناه هلراتامهم رضاح هل هاب
 هدا کیا بویلوا .یلاخ ندعا تراغو به هجشراو هییرتساو هطاجولو هغار ات یرکسع

 ,یلوتسا ادتبا پوراقیچ ندنتلا چ, یرکسع ندم شق ناه یدانآ ای یدل ا یج علق
 .مرصاحمیبهعلق ¢ هرزوا بولساوب رک | هنلوب تمالس هک رک امقح هک اردن دارغلب
 چ, هللاشنا هسرلنید كهاشداپ هعلق زس میانعلام بول واتهجکی لدکی هل رکسع بوتلوا

 .هعازا هلساوتسم ندنا مدد رولوا حتف هلي یرارهش طاجنولو مادرطصماو قار لکد
 .یرایا ده مظع رد رظتنمهربخ ندع اطلس هدقازا یا ناطلس بود الق کینگ را

 اشا ناملس یبادخیتک لوقو هیابغاب یتغالتم یماشاب قازا کک وب د

 هین ود ۳ راقالوا هعازا جابص رلنوسردنوک هتلود رد یا پولیزاب راروتکم
 رد هدونکشرش نامرف نلک هعازا نوحا اشاب دم قا اب مدنفا مدا رّق- هدنراقدرو و

 ردرظتنم هننامرف كع اطلس هدلحمما هسواه بيرق ههنردا هتشا زس شرو رسهلک هتلود

 ,نعلاط بولاص هلقاب بوجلا .لاف نامزرب هدلوبمالسا نسراو ردمدا محنم ر هدمکیدد

 فیرش یدرویوش حاصزیت بوز ۱] یدرویب ضایبر, ویدهدیا راد بصنمر, بویلقوب
 .هالرطسا ملع هدنیارس هدلوبمالسا بومرود اشاپ دم بوروتک اغا ر هاشاپ دمت قا
 e هب اقا ۱ و یدرویو مدنفا مدار یقح نوسلوادقم

 کع هروتک رقح ییرش [۲] یبلروم ردقو یرحاسوافر الح هسیاكيا مزال كمر و

 رو هلمز ورک ندمش زس ردلکد هلوا الوا قو هدمکیدد هلوا صالخ ندفو رصم
 ,مکیجاعد مدق رای و مکیرغ كنس نیرخآ و لوا مدنفا هدکدید [۳] كدبا ولادواوخزپ

 شور زویحوا هدک. دید ملکهتب مارو هزک رب مدمروک مروا هداوممالسا رک زکس

 .. دا قلادراوخ هرم 4 ك [۳] یو ور : دگ [۲] یدروس هرزوا ضا 2 : ب ¥3

 1 ردیلربخ ندنشفا یسالوا ردق و چیه .هرابع و هگنسهخسن ط 1 كدتا قلادراوخ ر راد یس

 ۱ [ (م) ردزوس رب ,شءهمنلیوس هدنرب هکنوج
 تیم ۷۳۷۳ و

 ۵ س یمهمانتحایس یلج الوا



 ِ جین

 سو تسد بوروتک هاشاپ ینطصم و یربقح ید لوا بوراو ۳7 1

 ۱ هدک دید كدتشا یدتک هللارق هی هلا اشابیجلا ینس زای كدلك افص مالوایاه کا

 8 هلدرا تبالو بودا راذک و تشک یرب قللارق یدب هدلب چ وا ردحبص مدتفا لی

  تیالو ندنآ هناتسغاد هلا ناخ یارک دم ندنا هعرق تیالو ندنا [(] هفارف تیالو

 | هتسهبصق هسواه یدمش هللا زکشادنرق اشا دمع ندنا هغازا هلیسما و وقسم ندوقنم
 تع هتشاو یرلایاده رصتخ دضم هب ارق هله هتشا یدزدن اک هياط یرقح ندا

 1 مالوااي بودا ضح ندرلناغود هدایز | ارج بولوا لوشم رلایاده هله بود یرلهمات

 .یرانآ مدلآ ربخ شا راو یراشوق [۲] روقنص و نونیوط یثخم هدنس هملقاص ناقص
 ۱ )هرو كسرايد هنو مهر ویلا راناسحا باسحم اکسو مر و ههاشداپ ولتداعس رتک هز

 1 و هدنن الو ر هدنح وا اطلس , نوحیقح رک - تمطع مدتسا ربقف ا

OESرک هزب یرانآ هتشا عرف[ هد یدلاق یسکیا قاحا رلبدلوا  

 ا یدتیوس ر ر زعاجارس و تشذکز س قالب چ وا بوید کا الا هدک دید

  تناتمو هدلئاشو لکشو هدروطو زرطه كدروطوا نامز ردقه هدنسهعلق 3 ڭكنىراساح

 نرعلق نوزو و یسهعلق قنایو یعار و ی تعاسییا لماک ود رده مهن هدماکحتسا

 | هجشراو هللافصن ا" بوبقلآ هماشخا بولاق لاجیجو باتب هلیسلک ندلوب ریقح بوروص

 ۲ ی ماطاس مدنبا ربقح رروص نسهملق چهنب بودلبوس هریقح متحایس قالب چ وا
 ۳ هحیو یدیلک كلارق ید و نالاو سورکنا عی هک ردهماق سوحنم ر 4, زسرروصهت
 وی ردراشما دهعت هعالرق هنیروغوا كلا لارق میج ؟رذیهاکتخح كنبراساح

 یرلاغا 2 بوغار نراسازخ لامو هاخهجو یسی املس هاکراب ¡ بوزو رفاک هدنتلا 23

 yii بوشود هار ر وقناج هداتشتدش لوا بونی هراس وماج ناثک بوط

 مدارکسع و مرادالوا نالوا ندمیهاط قرع 2 ىهلا بودا اعدد ناخ ناملاس هدعب

 1 ناوصو دزو نوعرفو رلهلوب چیهو رلهلوا جو بولوا چیو رلهلوا ج هسرارراو ۳
 ے راوت هع ردراشعا اعددب وند رلهدک هنایرب رلهنای رلنراو هغینایو رلهلا نتنعل كنوراقو

 ۳ ۲۳] زکشرش روظنم ردشملوا رب رحت الصفم ینیدلوا مزهبم هدجم كنخ نایاس هدر رتم

  نمازبا ی هدنللا ج, كناخ ناملس مایلوا یدتا اشاب ینطصم ماقمماق مدید نوسلوا

 هی رهم هدزوا چ یمظعا ریزو رب هسرتسا قلا زمهاشداپ نماقتنا كن آ اما هادتعا

 رافرش : ب [۳] روقنوص : ك [۲] هوقارق : ك « ب [۱]
Co 



 یب؛بصل. هضوح 3
 و سس

 رلهنکک ییا زوب یساداویوو کردیففوا یماج اشاپ دوم هجوقو ردارق :.. یسهحا و

 فلکم یناقوف و یناتح یلوئروا تمهرک ددع یللا زوییکیا هلح ردا طبر و طب لا "
 یبهسودمیلموشروق رو یناخ یلموشروق رو یناکدردقیللاو اج فیطا ی و یراوا

 عماج حرفم یلوروا موشروق لمکم و فلک« رو یسیکت ددع يوا و یتکم چوا و

 ردندرلتانسح تاریخ كناشاپ دوم هجوق راتارام ناتلوا رک ذ و هج راو یساشکلد "
 ردو یخحرات هرزوا یسوبق راو ید [۱] عماج فلکم تباغ یلوتروا موشروق ر و أ

 لوا ]۲[ یدتا مظع رح رهن كب یاط هلن ها تک

 ٩۹۸۸ هنس [۳] لوبقم رمخ ین رات یدید نماعا كحيلیا شوک یضیف

 هادک و یاب می کراو یسهفایشلاراد ترامتددعرب و راو یراراج ناخ ددعشبو |

 فیطل یساوهو با وردشع نیز یناهجیسهحابو غاباما ردلوذبمقمعن همامریغو ملسمو 3
 هدتعاس ٩ هونج بناج ندنا ردانعر هصقر شلوا عقاو هرادلوصحم یاری |

 [4] هظفاح هبصق لزم ۱
 ۵-۱۰ هنس ینیدلوا یناریخ یسهحاصم رب كناخ نایلس مان هظفاح [ه] هسواه ین

 یلغوا اشاپ دم یلاوقص هدنوب ردرومس بصق شوا ح دب لصت هد لو 6
 هلسهنبزخ رسم كب [۷] یلاوون نالوا یب رصم نآ لوا بوتق هللا یساشاپ ]٩[ هیاح
 رامظع فاض هنر كب یلاووت هلبا انشان بوتق E یخدلوا بولک "

 دم ناطلس هدنردا هلا رابولسا تح بوتکم هریقحو اشاب د قا ماعطلادمب بودبا

 هتف کشا کب باقا هح ه ور هباشاب یطصم هرق نالوا یماقماق هب ردا هایی كناخ 3

 شقت ددع ترودو یمالغ زکر ج روصم ح ور ناهج بوبحر و رتخا هزک اپ رتخد ر ۱
 لقادنوت یحاغا دوع ددع یاو یراناغود وا یر لق ییاو رهساک یرونغف يام 1

 هدتعاس  ندهسواه بورو راایاده یرلشد قلاب ضاس تفح شو رلکتفو ۱

 مظع هنردا هسورح مردق هاك تخ رهش لزم

 هرف یبادختک_تااسا ماقم ماق نا لوا ناه ردح ودم هد ۱۰۹۵ هنس یخد وب 1

 ( لوبق» رخ ) [۳] [ (م) ردیللوا ( یدلیا ( یسورغود [۲] یماج : ب 1
 ےب له كا اش هلک و [1] هسواح ك 1 هصفح ]7 (م) رویقح ۸ هکر دخترا

 لاو : ك [۷] ردزسهطقن

 سا ٣



ab نخ ا ۲ E Er 

 همش وطرهمو ردهاک اشاع ندسارغ برغا یخدو راو ی نام هری نر شب هرزوا

 یرتاکر وا خو رفاو یرلهعر مع ؟ردمیظع یار ےک هجراو هنارتسات هنیناج برضیرشآ

  راتفوص زوک ید بدو هنعماج رافوص هرزوا هحشوط رې هنو ردرازهلال یاضف رتاکتم

 ۲ ۱۳۳ زر ررر ابر قرا كنیرق ها دا ویر کد
 ۳ ۱۳۲ سر رع برج ها تاليا هرزول كارخا مع نالا

 ۱ الو لالح هلخ ردقوج یراهتسک ندتما یاحلص تیغ نکل ردقاتح [۱] ناکرو
 | ردرهش تمینع تياغو رد رل نک فرصو یدومو مورو راغلو یسایاعرو رلرک لالحو

 ناخو یراناخ مرق هل یرلهاشداپ فلس ندنعودلوا باسحیو دحیل یراکشو دیص
 ۱۳ ۱ نا عرف مدیراقدلوا دم مهلناخب.یاروف نعر هدر یز

 هللاءالوا ندنیلک راک ردقلوا [۳] هدنباج ییماج رلیفوص الوا ( یلومای رهش هاکترایز
 1 :وطت كسب ارب رح نرافاصوا هابرلاب راث او هیقانم ررب رب یخاشم رب ره کردرلن وفدم
 بناج ندنا بوریو رلایاده هیاشاپ دم ( ناطاس یارک مرق ) ید هدنو رولوا مالک

 ار و لوا نوا ا ع اسا ف ٤ هلق

 ناخ یارکر دا نا ناطلس یارک تخم عماج ) ردوب یرات هرزوا یسوق یلعماح ر و

 خار اس ۽ ندا ae هدی ود ران اطلس چافر و [۳]( ۱۰۶۲ هنس

 یخ رات یماجیلج دماغ هدنخشران ۱۰55 هنس هلبا اشایدمح| كلم امدقم (یسحیکی جاغا

 ۱ بودک تعاس بوقلاق ندا ردووطنیم هدئلاد داج ینیدلوا یطخ یراترضح خیش

 (یلزابنا هيرق لزنم ) بولوا قرغ رلمدا هج و بوشاط رلهرد بوکچ راروماب میظع

 ندا ردرلناماسم ( یئروا هیرق) تعاس ۲ ندا ردییوک ناملسم و تماعز رومعم [ع]

 0 ندا چو حدم هدالاب یتیدل وا مضع هاتو (یھکا اباب ن دلایحم) هدتعاس ۽

 | ۱ بوک نا (نوک لا یراص ) هدتعاس

 ۱و ا ر مد هاف فاشوا

 رومعماقح مدیا شمهمروک_هبصقو مدردبا تحایس هدرابناح ون هنس زوطوا یف رک

 رداضق هلیسهاپ ها یللا زو .دنک اخ یعاحنس هسبنک قرق شعا رهش نیریش و
 ۲۶ [Ae هدنبنح : ك( س [۲] راو قیخا رطس ... « ناکورو : كل [۱]

 رانا : ك « س [4]
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 یسهبصق یوتاپ

 کسا فیطل یتانن و یساوه و بآ لمکم و فلکم ندهلح راو یراهاج هدع چوا

 نا ناخ داع ناطلسلا مامطا اذه ةرامعب صا ) ردو یخرات هرزوا یسوق ؟ردماج ا

 بيرق هماح و ردموقرص ( ةئاعا و نشو هلام هنس ناخ دیزاب مر دلی نا ناخ دم "
 ردرابا رح ددع ید نوا هدنجا رپشو هلج و راو ....كحوک هدنراتک هک " ۰ ٩

 لمکم و نیم و رومعم ند اما ردرلهعق و دجاسم و هواز یبادعام ردهعج یدیدب
 هاکدنعم ر یراعتم هایمان ( عماج یسا ) قیدص ناک كلام ه هربتک تعاجح و قتع راکو ا

 ردرو عماج ر روتسم هلا صاخ صاصر شعا ان یناغا یرحیکی 7 کردم دق ۱

 یرایفنح ناورداش [۲ ] هناخ تسدبا هدنمرحو ردلاثم [ ۱ ] هلق هشوک راح یسهراثم "
 هرجا وشراح هن ندنآ .ردعماح ولوا .راو یراهسردم رومعم هدنفارطا مرح و راو

 بحاص فیرشلا مماحا اذه ی ) ردو یحرا هرروا یسوق كنعماج فسو یحاح 1

 هدنرانک هجنوط رهن ندنا شملوا ریرحت ود ( هتاف نوحیحور فسو یا تارا |

 هرزوا یسوق ؟ ردعماح یلهرانم هلوط دما رس رب و یلموشروق یخد ییماح رافوص 1
 ربهشلا دم خيشلا فینلادحسلاو فیرشلاعماطا ءانلا اذه یبدق) ردو ى را |
 نننامو هتسهنسروهش نم [ه]رخ الایذاج لوایف ]٤[ هتمتخ عقودقو [۳] یحاطقلاناب _

 هلا الوا تامارک هدنسهمانفاقوا كعماحو و ردروطسم یحرات ود [1] ( هامهنامو

 روهشمومولعم هنارا نالوا متسم ردروطسم یاکح یعودنلوا انب هەق چ وا عماجو 1

 یسا الوا ردنالاع هسردم ددع يوا هلجو ردرانو راعماح روهشم ردرومعم عماجر 1
 یجاطشو یسهسردم [۷] اغا فسو یحاحو یسهسردم ییساغا یرحیکی هدنمر ح عماج 3

 ردقو یدل ارادو ءارقلاراد صوصخ اما ردروهسشم یرابفوص و یساملع کک ِ

 قیرط لها هکهکت هدر شپ هلحو راو یراناخدحما نالفط بتکم ددع وب نوا هلحو
 رهشو» ( نادابا یامتربع یانب نایبرد ) ردرومعم یسهیکت یماج رافوص ندلج ردراو
 زوک ر شیدب راو رایوق رسج میظع ران | هدر ییا هرزوا هجنوط رهن ندا نایرج هرجما
 بحاص ردیلهشود راشخ امنم تخرد نلاق یرلرزوا اما ردرلامت ربع یاس یللع شاط

 هجوط رهن هنب وراقوب ندرارسج ون ( هبي یانب رکید ) ردراکدنوادخ یزاغ یناریطا

 : ك [4] یجاطقن : ك [۳] ردقو یطفل ( هناختسدبا ) هدنسهخسن ك [۲] هعلق : ك [1] ۱

 یسورغود [7] (م) ردیلوا ( هرخ الایداج ) دوخاب ( یرخالایداج ) یسورغود [ه] همتخ

 داو یسهلک (هینوتاخو) هدنرب ( اغافسویجاحو ) هدنسهخسن ك [۷] (م) ردیلوا ( )
O Eدیس  



 یمهمانتخایس ىلج ایل ءا

  رهشمظعداوسرب ندنرلرمشراغلب بول ًالنتندنلایسهرفک م ورلاض لارقمان [ ۱]طو سد

 | لوادامناطاس نالوادیهش هداوواسوق ینمی راکدنوادخیزاغ هدنخران۷۹۷ هدقدلوا بک

 | هدنرانک هحموط ر مییبمز .ردشلواحتف مدقمهنسزوقط ند ردا ایا شاطر وی تسد ردحتف

 ۱ قالوا عقاوهرزوا رابع عرب یسهءلق ردهجوط ری اج ییا بولوا مقاوم ورور لاثمادا رب
 0 2 هدنلم ییماح رایفوص الاح ردراشعا مدهم حتفلادعب بولیکح ترسع هدنحتف هلا

 . ناخران مدقلا [۲ ]نورقمو ملقلا عوطقم هدنتلایا یلیامور ردرهابو یهاظ یرللع كنسهعلق
  یفارشالابیقن و یمالسالاخیش ورداضق فیرشه ایللازو ردشما وا دیقنوب اه صاخ هنس را: اطلس

 1 تناعلا نکل ردراو یسیئابوصو یستحو یرادرس یرحیکی و یو ادختک هاس و
  ردرانک اس هدنجارابرتنع لطصا ییارس نابراک روخا مظع هدنو یرطق راطق كيب شب

 | ردراملسم یقلخ هلم و راماسموفاعم ندهقاش و هفرع فیلاکت میج رهشو نوحیکنا
 | رهش رب فصل یساوه و با و یلهحابو یلغاب هدرب یلریاب مفتح رب رظان هیجئوط رهن و
 . یلغاب و یلراب عفت رب یاج زدی قاحما ردشعآ هطاحا همش وط نفرط چ واو ردننریش

 ۱ رک راک تاقردناتاق هدنرانک هجشوطرهن یرامیظع نادهناخ نیو رومتم هل و ردرار

 | كناطلس یارک مرق هدازناخ صوصخاب ردرومعمرهش شوا نیز هلبا رانتشنهاش یلانب

 ۳ موروا رو ررنیملسم هل یدب نوا هله و رداع ناهج یارس ر هاهاشداب یارس
 . ایارس ددع زوسشب كم جوا هل و ۰... یسهلحم ۰ الوا ردراو یسهلحم یدوم رو

 ۳ هزورد و یرلنشن هاش و یلراود چسرک و شاط و یلوروا تمهرک نوک لعل

 ۱ یرلهارهاش ییمردلاق كاپ عدقراک یلشاطیرب ا یرلقةوس و ردرلوا فلکم یرلنزور و

 . ینافخو یسجاولح اما راویرلنک اکد نیزمو رومعم ددع نسکس زویکیا هل و ردراو

  یلوتروا موشروق ددعشپ اما رولوا یماولح فطل هک اقح ردقوج ندرافرح لها هلج
 ر نیز و رومعم یک ییاتسزاز نیتم یلوق روت ددع ترود و انب رک راک لاثم هعلق

 .رادلام رونلو تنم و تمیق ی هد راایشا تمیق یذ هله ردقو هدراید ر ناتسزازب

  لصاح لام یربم راو یاقنوا رومعم ییوتروا و و ردراو یرلک هجاوخ اقنع و

 . یخدیاخ رو راو یرلناراجم ناخ فلکمو رومعم ددعشب هرجا وشراج هلج و رولوا
 راک "هحوط رهن هلحو راو یرلادوا راکب ددعیلآ ۳ ناو هدنرانک یرهن هجن وط

 (a سا هکردیللوا ( زورف۰ ) یسورغود ] رورقم : پ [۲] توپسد ] ٩

 ۱ زاو قیحا رطس ... ۰[ (م) ردمشمروک قوج ینسهرابع ( مدقلازورفءو قلا ع وطق (
 و ۱۱۱۰ امت



  یهبصق یوزای

 خیش اما ردراو یسنحمو یرادرس یرحیکیو یر ادختک هایس رداضق ها یللا زوو
 بولواعقاو هدنجما زوا رازهلالو راز عساور یرهش ردقو قارشالابقنو یمالسالا
 و یلتم هرکه اخ ی الا زون ردما نایرج ندنجما رهش یراح ءام مان (۱] دیک

 صد ددع چوا و یرلناکد ددع یمرکپ و یرانادناخ عساو ییهحعاب و غاب و لوتروا
 لیارح کیا و یناخییا و قماح ر و یناتسزاز رومعم لاثم هلق زک راک و یوق

 هلا طخ یلج هرزوا یسوق كنعماح اشاپ دا یوئروا نوشروق یر و دحسم یو
 ید جا کک ی ر اچ ۱۰ 0

 ندنغودلوا فطل یساوه و 0 كرهش و و ردحرفم ییماح[ ۲) اغآ وغ لا ورو

 هدتعاس ۲ بودک هیونجهب بوقلاق ندا ردقوح یرلهحاب و یاب و یس وح و ب 3

 بوانق یوص تاح نآ ردورو نامرکد ددع یمرکی نداق ندای رب ( هرادام و |

 یدلواماع یخد یالو ( نامروالد ) هدلحمو رج یرلهحاب و غاب یخد كون راقم

 راغلو یلوئروا زاص ددعشقلازو هدنرانک یحماق ر ( یوک ور کو هدتعاس ۽ ندا |

 ندرالب نارطوق اوروط و قانازق و ندرلعاد [۳] هقش یحماق رہ وب ردیتماعز ینو 1
 بوک ندرسج جاغآ ر یرهن و ریشیرق هزکد هرق هدلحم مان هطلغ هدننرق هراو بو

 قاوققلاجندنا ردیوکیسهرفکراغلو یفاص ( كاووا [ء]دمشا ٌهیرق) بودک تعاسر

 تعاس ۵ لفاک بودیا روبع (یجماقكچوک رهن ) [0] بونا هات كيب زوب نم
 یسهرفک رافلب مظعرب لامهصق ( لار ود ٌهیرقلزنم) بودک هبهلق تمس ینشا شوم
 یارک دمع (یتوک اشاب) هدتعاس ع ندبا ( یوکب ) هدنعاس ه ندنا ردیوک تمام
 یالا بوقح هللاقتسا كناشابدمحم قآ نیوکو ناطلس یارکدمحا لعوا ك نمدنفانا < ۱

 نغیدلاق هدنهاشداب ناتسعاد كنساباب ندریقح بودا رلتفاض مظع رور ودب وق هنس ناخ ها

 [٩]هدتعاس ... بوقلاقندنا یدتبا راناسحا رفاو هربقح بودبا لاوس نرللاوحا عی و |

 [ه]یوپبای یم ین [۷]یلاداذلب مدق رہش فاصوا
 ندنرللارقفرص راکدنوادخ یزاغ هدنخشرات ۷۹۷ هنسنکیا ندنرلرهش یلارق هوردا "

 اغ : تن ,هفس : 2 . هعس . س ۱۲1 افآ ی 2 ۲۲1 مرد e ك

 بوشا :ك «س «ب [۰] دنسا :ك<س«پ [4] [ (م) ردنکم قاوا (هقېیش = ەقېش) یسور
 یلوبنای : ط « س « پ [۸] ییا : ك [۷] هدتعاس ۸ : ۳

 تم 0 ۱۳ تن



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 ىلج لح هتفک زر کیف

 ندمیهاربا نیع ملز با [۱] ای یدقآ یے را یدید یدق فتاه جم یا

 ۱ هقمانل 2 را رکید

 هنس [۳] لیکس نل یارج ۰ [۷] یذق خ ران ایا اف
 و اما ردشفلوا راحت لصفم هدالاب یرلخرات هلراراس ةمشح ددع زکش لصاطا

 اس اشکلد ما ر و یسوشراح ناتسزاز ر هدیاطلس قوس ادعام ند رلتاربخ همشح

 بولوا مات یک اخ هجور ود تیالو هدرهش و شبا نادابا نربش هداز یحاح بودا
 *برف لزنم ) هرجا ( نامروا لد تالو ) هدنعاس ع هونج باح هج بوقلاق ندا

 [1] هدتعاس ۲ ندلا [0] ( ولتادوام ٌهبرق لزم ) هدتعاس ه ندنآ ]٤[ ( كلذ هک وک
۰ . ۰ 

 داژاب یی هبصق لزم

 یا قرق ندنراسپ و نام كنهصق و بودا تحایس هدراراید و لماک هنس یعرکی
 كنررک یدمیش یدا یدالوا رسم قالوا لخاد هر مش تولوا ر ا و

 یلاداو وو یصاخاشابهدنللایا هرتسلسالاح شما انعر هصق نمو رومعمر بولوا بصت

 لیبسلص یمست نیعلایرح : ك [۳] سدقل | هم رات الوا لاقف : ك [۲] رار ك [۱]

 : رویلوا هل بوش یسورغود كخن رات یجنرب -- ع.راو لاجا
 وص ردکسیمن هاش میهطساو ناه ن نخرات رلیدید یپیدب تاذلاب یدنک

 رویقیح ۱۰۷ ۵ هدک دلدبا باسح عارصم یجنکیا

 رویقیج ۱۰۷ ۰ یغد ( تایح ءام ٌهمشج یراج یدلوا) نالوا ع.رات یجنکیا
 : رویلوا هلوش یسورغود كح رات یجنجوا

 ندیهاربا نیع معز بآ ربرب یدقآ یخرات یدک یسدق فتاه جم یا
 رویقیچ ۱۰۷ ۵ هدکدلدیا باسح عارصم یجنکیا
 : زویلوا هوش ی.ورغود كحم رات ىج درود

 لیبسلس یمست نیملایرج سدقلاهخ رات ابلوا لاقف
 نظ ۰ رویقیج ۱۰۷ قرهلوا هلضف رب ندراخرات رکید هدکدلدیا باسح عارصم یجنکیا

 ۱۰۷۲۱ یسیر هک شمهمتی هد ۰ ۷ و یسبه نوجشیدلوا هاد نکس همشح نالپ رب د اپ هک رو دیا

 زمه کهد ( نیملا ) یلج ایلوا هکنکم هدرب . ردشلوس غ.رات اکو هدفلوم و شلیاپ هد
 ۱ ۰ هلوصا یهدرلغرات تهج و اعقاو ردشا طاقسا هدندباسح هلتهچ ینیدلوا طقاس ندظفلت یلصو
 ]١[ ولنادوام : ك [ه] كلود : ك [4] (م) رولسهلوا شا زون فلّوم هدهسزاع وا
 هدتعاس ۳۳: دل سس

 ا را

۳ 

1 

1 

۱ 



 یرازاب یلغوا یجاح

 ( هعطق )

 فیرث مایا یدد هلن یدتیا ابحص بفیرشت یدلق همهناخهموا یدلواد.ءزور

 فیطل مسج ناور فطل یهز هللالراب .هدنآ تغالب هلتفاطل یدلوا نخ هدنآ

 بود تعاس ٦ ندا ( یورو ) هدتعاس ه هونج تمس هسنديا ..

 (یجاژجبرق ) هدتعاس ٤ ندنا ( یلتومهبرق ) هدتعاس ٤ ندنا ( یلدا هرق برق
 هدتعاس ه ندنا ( كب ىلع هیرق ) هدنعاس ۽ ندا |

 غوا یجاح رومعم ٌهصق لزبم

 یلغوایحاح هکلحمو رونلوا دع یجالو هجور ود هحینلک هلحم و ات ندنسهعلق هطوط 1
 یهاکتخت كنلارق هجوریود یداوارب ٌعلق و لغوا یحاح رهش و هدعدق نامز ردرازا _
 ناخدبزاب مردلبنا یلچ یسیعناطلس نالوا هاشداپ [۱] هدنردا هدنخرات ...هنس شا ر

 یدتنا رار هک اخ نراهملق بودبا حتف ندللا یلارق هجورود ینلغوا یحاج رهش و

 ندنعدالواوصالصا هدنلعوایحاح هصقو نامز لوا اما ردروطسم هدالاب یفاصوا ك ریش

 .بودنا ثکم هلرارازاپ یودروا 4 یجاح وب راارزو نالوا یظفاسحم یزوا میس |

 هارزویقلخرمشو هدنرلکدنا هظفاحم یرلارق و تابصق و عالق نالوا هدزکدهرف لحاس

 ظفاحهدرهش و اشاپدمم شیورد تح یدراررتک وص ندر هاحم رب هلبرابرع یوص |
 یدمیش اما ردروطسم هدنالحس [۲] یفورصم نوجا وص قلشورغ كس قرق نکیا ۱ ۱
 شور كيب یللا اغا مهار ریلاوا یسادختک اشاپ دا ر زو لضاف هداز یوروک 3

 هوصیرهش [Fw] توقف ززاس همشح ددع هنسهصق یلعوا یحاحو بودن اج رخ ۱ ۱

 هرک هح بودا صالخ دنرافورصم وص كرلارزو یهللادانع كيب هج بودا قرغ

 یخد اب یدتا امظع تفایض بودا یتس هللا وص ییادخ قول ددع كم زوب 1 ۱

 یراتاتسح تاربخ كنا هدبا ناسحا یوثوک بآ و یروهط ًابارش هدنبر سو
 ۱ ردراخرات نالوا ریرحن هرزوا یرارگ كراراس همشج نالوا "

 وص ردکسیمن هاش مهطساو ناها[] رب . .نخرات [4] رایدید ینیدب تادلاب یدک ١

 را 0 ردیسهتفک كنبرایدنک خن رات وب

 تابح ءام 4 همشح یراح یدلوا

 سا ا ید : ك ]٤[ ا پ [۳] یسهرطم : پ [۲] هدنردا : ك7

 ت



E a 

 یسهمانتحاس یلچ ابلوا

 هدنځ رات . . . هنس ( یراکیب رانأت ٌهعلق لزنم ) بوک ندنتلا یرسج اشاپ ناملس هدلح

 لانا (وټ هزف لزج )ب هدتعاس ندا فرج م ا یا در هر

 هدنعامم ٤ ندا ( ایت هرق هیرف ) بودک فات ع هبل هب

 لتعایسا م مظعرهش لزام

 یلدجاسم و یلعماح نادابا و رومعم زمل کیدا رح هله هحنلک هلع را ندنامرکیآ 0

 . ردیاقوا كملس ناطلسو دیز اب ناطلس راربد ( یرایوک یرانأ قاحوم) هل هرلارقآ

 | یاغونولوا یخد ددع كيب یمرکی یدمش اما راقبح رکسع هدیزک كيب قرق ندنسهلج
 ۲ دیقایاعر هنعماج هدلاو نانلوا انب یکی بورق نرلهرع بولیزای یلواشب [۱]هلوک یه بولک

 راشلوایصاخ هدلاو رانو کردشلوا راراتات و یلزع بس كناخ یارکدمتو رایدنلوا
 هلس هناتسعاد بولوا لوزعم ندقلناخ نوحیغدردلاق هم رق یرلنو ناخ یارکدمحم نکیا

 بش هدعن ردشهلوا فیصو لصقم هددلج:. ۰۰۰ یهدالاب هدیرهش لیعاهما كدنا را رف

 هه زج وشرق بولوا راوس هریک ندنا بورو رایادع زفاو هناشاپ دم ینیما لبعاسا

 بولوا راوس هنیرلیک انوط هنیرارکت بودیکه دهر زج تعاس چ وا بوک هلبرایک انوطا
 بوک هفرط وشرق

 هحور ود تالو دودح ین هل وط [۲] هبصق لزم

0 E Sk Fa ME La aa EEE O 

 اغا ییطصم [۳] یلناحو رکسع هل بودا ثکم هدنسهناخ ینیما هطوط اشاپ دم

 هدتعاس ۵ هونجبناج ندارد ارس نامهمشعلوااس هدنلحمهک اقح رلیدلوا نامهمهدنناخ

 یاد اباب ٌهبصقف لزم
 رمش و بولوا نوفدم هدرهش و یراترضح یراخ دم ینعی ناطلس قتلاص یراص
 ۱۰۷۷ هنس یدمش اما ردروطسم هدزجال دلجهدالاب هاخیغودلوا یفاقوا یسهاتسا كن ا

 ۰ پوشووابوشیروک هللا بابحاهلج و بودیا هلا اشاپدمم یخدننوک چ وا كنیدیعیناضمر:
 _ و بویلور رسم تاقالم ور ندلی مرکی یدماراو زم وح قداصرای رب ادخ دم كدشلب

 ۹ لدشوروک بولک هضهباخ نامهم هدلح

 لقاجو : ك « س [۳1 هملق : ط « كل « س [۲] (م) ردنکم یسلوا ( هیوکه ) 1
 ایالت ۰ ۵ ۳



 یهکترایز ناطلس ات ۲ یراص

 ناطاس انآ یراصو هرکصندن رالاقتنا | قاب راد ملسو هلعهلاص ءانبتلاسر ترضح ر

 لاض یلاصاص راناولهم الاوت رار چ وا یرلترضح روصنم ابابو یرلترضح رتشا كلامو
 هدلحمو بودما دیش یناطلس هلا یراصو لاصانوملم هدن رلکدلک هنکنج لاعفد لار |

 .مدنجوا یغایاو یشاب ردعدا یعرکی لماک یتماقودق كنراراونا ر دقرع راردبا نفد _

 هنفا رطاهلح نوجما نسهمرک رلابعورفص ؟ردقدنخ یسهعبرابناحو راویرلامتمدومعررب

 ابب یرات رضحرتشا كلام ردقو تمالع ر ندنرامعو باق یربع ردشلروا راتح یلقمراب ۱
 .هحک چ وا نوک چ وا لماک هلن نعل لاصلص رتشا تنام ب واق رک لب یسکیاهءایرات رضعش روصتم |

 لاصلص یخد یراترضح رتشا كلم راکرخا بودبا كنج هلبا [۱] روتف هنوک كيب ه |
 رادحز هلا قوا ر هلاصلص ن ءءلم لوا رتشا كلام ناه هحللوا رادخز هدللا لاض |
 قالوا یخ هدنامرکقآ وب یداشم كنيعل بولوا درس نوعلم بولوا منهجرب ناج هدکدنآ 1
 ر یخ رو ردراو یداشی داشم هلا دق لاثم هلق نشرا قرف هدسرف مقلارش ی ا

 .زویشبلماک کردشدیلیصا هلما ربجتز كجهجلا هدنرزوا كنسوق یسهلق نامرک قا یشید |
 .دیعو هسریمعل یسهعلق نامرک قا نمدنفا اشاب دمحا كلم موح تح ردمهرد یدب نوا ۱

 اظروباق رو ردمشمطراط یثد لوا هدمکیدنا اشنا ضیرد ٌهعلق بودا رومأم یریقح |
 .یراترضح رتشا كلاماما ردجالوق رب لماک یخد لوا [۲] ردهرزوا وق ےک یخد یک ۱

 یسکیاهلب راترضح روصنم ابابنالوا یتیفر بوامهلود تقافا ندخز یغدروا كنوملم ید ر
 بولوادیمش ندکلهم مخز لوا یرلترضح رتشاكلام هرکصلدای ر بوراو هعرق ؛رزج |

 ,یارک دم هدنح مان دروبکسا بيرق هرهش هدنلامش كيارس هجعاب بودیا لس روضنم ابا ر
 ارس هاب یغودلوا نوفدم هدالاب رتشا كلام هدنکوا ییارح كعماح کودتا ان ناخ

 یند ناظلس روصنم اباب هدعب ردشهلوا مسرت لصفم هدلحم ینیدلوا ربرحت یراهاکترایز
 ردموق م یعودل وا نوفدم هدن راتک هردرب هدنتل | یسهعلق دومح بولوام وح ص هدب | رمسهحعاب ۱ ۱

 ر رح هدالاب رد وک رانا یلعماجو یهاخزویشب یخد ید ینوک هلآ یراص قو ل وا ۱

 یرانآقاجو هرلنو کر درابوک و یهوازو یلماج یخد یرلیوک نامرک قا نالوا
 ناطلسها یراصوب هدعل راقبح یرکسع قاحو هدیزک كي نکس شالو یاو 1 ۱

 و بولک ندنرلغاد نادعو تیالو كحرم و [۳] (قودوروف ره ) بوقلاق ندنوک " ۱

 ( لوصا ) یسورغود ردزسانعم یسهلک ( لوص ) هج ]لوص : ك .نونف :س « پ[ ۰

 قرودنوروق : ك« س « ب [۳] رورود لیصاهدنرزوا : ك [۲] [ (م) ردنکم قلوا ا
 تنبس س,



 قراب توا لزم

 [۲ ]قرایطوا نوح راقدقاب راشت | هدن رلکدلک هل عو ١ ] رایکونو راقال وا ميج كلج مان

 تعاسبتعاس هل یرلنیمز لاکشاكراقانق نک هدالابوینودلوا هدنرانک هلروطرهن رار د
 نکر لک بودک هرک هچ هتنالو مرقو هنسهملق [۳] یدک ناغود و هوزوا هرک چاق رب
 ر هدنرانک هلروط رهن لح مان قرایطواو اما ردشملوا ر رح هللا تارک رالزانمو

 ر هدلوب مدقام ردر فلاح ر یعدلوا یرار وصپ كنیرارفاک قازق هرزوا [4] راب
 ولام ندهرق هلارامادخ یرلت | هلم هدلحو ردنامرک قا هعلق فرط وشرق شما راوهعلق

 ,ییهلروطرم لآ لیمیلا بوس هرابک هلبا اشاپ ریقح بوردنوک [ه] هقساب هلق ندندیک
 ۱ بودا روع

 نایک یا هنو شب قاعا یا لایا ماکت یا توا

 ]٩[ ناقیج ندقلیهاب یجناتسوب نالوا یظفاحم وروا هدنتل ا ردنکسا دس ةعلقوب
 اک اج بوقبح هللابقتسا كناشاب دم قا ها رکسع لاثم ایرد اشاب بو

 كان هزرلنامما و نیمز مکیدلوا یرانامداش پوط ردقلوا ندنامرک قا ٌةعلق بوتق هنعاطوا

 رامیظع تفایض هرک چ وا مو ره هاشاپ دم قا بودبا دعاقت نوک چ وا هدنا یدلوا

 .هارجرخهسک یارک هاشابدمم قا اشاپ فسو :هدزملحم تکر حنوک یجندرد بودبا

 ود مناطلس هلوا روذعم بورو یرهلوک سور ددع یعرکیو رک رابو تا سأر یللاو
 4 بودبا راهلماعم زیما قلع هنوک هج اشاپ فسو هللا قالوا ژو یکسا اشاپ دم

 بودا ناجا شور زوو رک راب کیا هربقح بورو تارر یخد هراثلوا هډزاکر س

 هدعاس۳هلبق باج هنب ندنامرک قا بوشلادو هلرلررب رار زو ییابوشق راقیفر هباشاپ
 ا هدتعاس ه ندیا ( یسرد یخب ) هدتعاس یک هس ندب ا( یسرد ثاشا لرم )

 هدتعاس ۽ ندا [۷ | ( هردودوا ) هدتعاس ۽ ندا

 ناطاس [۸] هی ا یراص هاکترایزآ

 کردندهللالوسر مارک باح رانوب راربد ناطلس ئالا یراص هز عون رانا موق
 رای : 2 [4] ید : 4۳1 قرا توا + [۲] رلیلو : طظ « ك7 س « پ۱1
 م یر وزوا دن 3۱4 س ۷1۲ ههقج. د [ ۹0۱ هاب 2 ن ق 3

 ای ف ۲۸3 یناوخ نوا اد ط

 ا ا



 یمهعلق نامرک ناج

 لرف ندقلجا یرللق كزمونروب هدنروب لبق هجنلک بودک هدنوک جاقرب راک یدیاوص ۰
 روقنوص بيار یخد هدنو كلد,نرلولوا كرازابرلز یمنرازاس كراوا راتا بوت والرف ِ ۱

 ر یم تا رب هدنسهعلق نورو لیقو و یدلاق موشوق [1] ناقود چ وا بولوا موشوق ا
 هدکجهعلق هلو مدا ردق كيب ترود ارز یدقج هلوتلا ر كل ا ر و یدلوا هشورغ

 هل وا هدنورو لیق ٌهملقو هدفرش ناضمر هتفه ر لماک لصاحا راسی هن و رانوسلوب هب
 نوکر ادخ دمح قدلوا ضح دیدق بولوا [۲] ناموم ایوک ؟قدلوا فیح و فبعض

 هل یخد اشاپ ناه رایدرتکراءربهظ بولک رایک ندفرط وشرق هجیکل وا بولکوسزوب
 مظع هاشاپ هدنا ( اشاپ نسح علق لزنم) هدفرط وشرق بونب هرایک هلبرامدآ نلاق تلاص
 بودیک ردق مدا كيب هللا مظع یالا ندنا بودا یرانامداش بوط

 ناب کا ناپ هعاق فاصوا

 یساب بولوا لصتم هنرار رو بولوا رلهعلق هلو تاقچوا [۳] یسهملق وزوا ینعی 3

 بوداقهنسهعلق یزواو یز قاعقازق هدنخشرات ۱۰۰۷ هنسهدالاب یناصوا عیج هللاکشاو "

 انغزمکیدنا هدلحم زمنیدرق یراسک اخ رافک بودا مظع كنج هحک ید نوک ید |
 ...کەدالاب الصفمهلح یرلفاصوا نورو لیقملقو اشابنسحهملقو وزواهملقو هلیفاصوا

 هملق لاا ةناساپ دن اما دقوا تاک قسرا فرمت راکت ردقفاوا ٩

 ردص کلب ردک بونلوا توعد هنفرط تلودرد اشاب ارز رلیدتا مرکتو مظعت تیاغ

 یتا زویشبو زادنا كنفوت زویشب بورو رلایاده رصحیو دم هایسهظحالم رولوا مظعا
 یرهو لال ایف (نزهربرهن) ]٤[ هدعاس ٩ هلنق بناح ندنا بورو دازانرش قفر زاهش ۱

 ید دزنم ) بوک ن ( یسرد [ه] یشخهرق ) بودا روبع هفرط وشرق هلا راتثک |
 ( هدنشاب [4] لیجا ج وا ) بودک هلق هنس ندنا بوردسک م هرات آ هدنون ( لوک
 بوک هرجا نملاةفرط هدلحمون بولک یرلادص بوط راو یسهعلقر كنلغازق هقنوژورود " ۱

 لزنم)بوکیند یلع مان [۷] (یغالبهکوب ) بودیک هیلبق بناج هحنلحاس زکدهرق هنب
 هفرط لوص ندارانک زک دهرق قترا ندنابوردسک مع هرلتآ ید هدنو ( كب هجوخ ق

 بوک هللا هل یلحم مان ( قالاد [4] چ وا ) [۸] هدتعاس ۱ بوغارب
 هدتعاس۲۰: 2 ءس [4] روا :ب [۳] (م) ردنکمهدقلوا (لاد.یوم) [۲] ناغودنل

 جوا ب ]٩[ هدتغاس نوا :دل ءس «ب [۸] یغالو :ك [۷] لیجا :ط [1] یف : پ [1
SOدیدن 0  
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 راردی یاب هاو رانا موق ( یندیاب ليم وو دتعاض ۵ ندا (یوک [۱] جا افق لزم )

 کقدطروب یورو ر بوک یرب ما (یوقزک ) كدحانص کک رتآ هدا

 بوردسک م ہراتا یخد هدنا [۲] ( یلشخلزنم ) ندنا یدرارشتب هزب هلیحوک زعراهبرغ
 رهن هد و بوک یلحم مان ( هعروج ) و بوک یراوبق قوج ینعی ی ( وق بوف )

 هوزوا ره هسا مطلت هايس رحم رمشیرف ههابس یایرد بویلطا ندلو هسشاط وزوا

 ید یلح مان ( شماف یراص ) و بو ید لو زسنا وب ردلوت هجا رب رولوا طولخ
 ندننیدلوا صانم یاحر قاحانغصو قاحهرودالصا هدنامهیارح ندندردقلاق ارز بوک

 تو هلا تعرس تیاغ

 نورب لف ةعلف لزیم فاهوا

 زوطوا لماکهحنلکه هعلقو هلاراغلا به غبناح ندروا هعلق نالوا یزغا مرق هر زج
 نورو لق نوجیکنا [۳] ردلوک یک نورو زسک ارب ناتسلوج لوچ زسا كلتعاس
 1 هرلر كج هديا مارا و سقت را موق ندرلناکدنورو ا هل اقام لوا سان رمت نکل رلرب د

Eتاہه ادخ دح ردراو راوص سره کو لطاط نیک بوزاق راوی نات وق  

 كناخ هدنوروب لق و و یدلوآ ماع هدهعلق ما نورو ناق و قاحسق تشد و یمارح

 اشاپ دحج قا هرایجهرع نرتک یزو هرارانا" مان ]٤[ یلوا شیو هرلناکس ینیدشوق
 مان یوق زک هکلحم ینیدلاق یانقکیا هروا بوند هعرق هیورک بودا راناسحا غلبام ًاغلا
 * نراشوق و نرلتا راتکی برص ا هدیا EES بوشاتص هرانو قلاق هدلح

 م بولوا لخاد هروا ُهعلق رلربقف هدبا هدبا كنج هنب هدنجما و هدنتلا رلهرع بولا قلاق

 ا یهدنسهرشط كرواو ردا رطاخ بیطت بورو راجالسو راتا هنسهل یراترضح ناخ

 : ا۶ا . عدلک تسار هرازب ادخ ړم راردک بول | راقلاق ید یرللام [ه] قاطوا نوا

 . بولک یرایق یرهناوزوا ردقوب هدنرو لیقوب هدعب قدلواصالخ ند رللا [+] بویماطب
 ۱ یدلاخا جا و یسودنک اشاب قاحا بوردنا زوبع هوشرق لوا یراتاباوح و لام هلم

 ۰ یراشماقو یرازاصکهدنراتسوا كرلوا هج بولاقهدنرون لق هحیک ی يا هل رلتا هلوط صاخو
 ٤ تسرد ه و یدا زو هن دوخ یره وزوا ردر نام این ردنلاح دننردر ارز كدردب هراتآ

 لوب شب کیا و : ك [ 6] ردلو : ك 6 سر[ :لصقت تل 1 جاقیق : ك [۷]

 بویءاصب : ك [1] واطوا : ك [ ه]
 تست
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 یلازایرحس. كنموق ىل
 س سس

 میحش وردا تیاغ اما رلرولوا شوخرس وید زغنانلوا رسا بولق بولوا تسم بو

 [")...بوشوق هرله عو هتفیحیرلهود یتلخ هل ردرارارو رسرورنه روالد روا روزموق

 فیصوتو فیرعت هرکه هدالاب یناصوا روا ٌهعاق وو یناصوا و مرق هربزج مالک لصاح

 یرایلکنفوت ناخ یوک جنح وا یعرکی كنناضمر ۱۰۷۷ هنس ندروا ٌهعلق اما ردشعلوا
 هحینقیح هنسا رګ تاه هدرحستقو هرشطندروا بونغصههالا هل ی رکسع ۳۱] یلوا شو

 قلاق موق رحس ریثات نارد

 تملظقلنارق رب هنیرروا زعرکسع مز هحنقج هناپیه تعاس م ندیزغا روا ناه
 [۲] ندندود زع رانکز د هدزعرالاو نراشاب كنم رات | بولقندمروک یزع رار ر بوک وچ

 مولعمات ی بوق دایرف ووغر هرجارب كع بولوا سرک نداد 1

 ردا دایرف يک نه هد ردهدنف كيهرب لدتا تاغ ییلعوا كناشاب هدلح لوا هحل وا ا

 نسهروس هللاوهلق هلیسهروس [۳]محا دم تماهرب ریقح ناخ راوششملب هو شمروک « یی

 بوداتوالت نرلکدلب رلیشک هل ناه مدتادایرف ود كلفوا هزکیرهمبرا بناح بوقوا

 نواشب بوروک یلاح و كب رکم رایدلوت یب بولوا هداشک اوه لپس , کین آوا ۱
 نگو اقای ربط دن اغونزووا نوعلم رک راشم ود هنسهعلق روا ورک ها هو رکا

 قرغ هنسایرد تاملظ یزب بودبا قلزابرحس ینمی [4] قلش یاب لاطاف بوروک یز |
 ندنراشاب یرللقع كركسع مز و كراراتا" هل [6] کرورو نامود رب یرکسع توا ق

 رارولب نسهملقروا ندنسادص [«]رلکتف بوشود هنسهملقروا ورک رامدآ یضعب بودیک ۱
 ینآ هجنرتسوک شاب [۸] ندکلف "هلق نننوک تولوا لحمضم نامود هرکضندنامزم | ۱

 یک رالاقچ برود [4] ءرب رب بولوا یبوط زومود رانا قلاق ردق كيب کیا كدروک |
 ادب ر "شنا زادنآ كنفوت حالسر هلجو رکسع مج ظع" لخت و ؟رایدروک بوشولوا ۱

 قلرغا هلجریدم یاشاپ نامه رلیدتک تاہه یارح رب كسهناج رب [۱۰] بویماق هزب
 بودنک هرغ تعاس ه لماک بود هللایلع "الکوت هنن بوتاح نروک لاثم هعلق نراه رع

 ( ندندود ) یهدنتم ] ندصو : دل [۲] لوا شب : ك [۱] راو قحا رطس چو( ۰

 قلغیای :ك [41 هفیرش ةحناف :ك [۳] [ (م) رولوا ورغود هسربلیزاب هدنلکش (ندنوو) یسهلک |
 ندناق : ك [۸] رارولوب : ك [۷1 رلکپوک : ك « س [5] مکیدورو :اك « ب [] (قلیشیای) |

 بویماطی.:ا ول 4 بن د توپماظب ایم . .بویماصب : 23 [۱۱۰] هدر رم : 3 6 ۱ 6

 سد ۷ است



 یسهمانتحایس ىلج ایلوا

 . و هجثراو هنیراتالو ناتلوم [۲] ناتشوک و [۱] راکتمش و اراخم و خلب کرارکو د
 ۱ نساعد ربح كنىدنفا رګ ادخ دم هله ردقافا روم ير و یدنفا دم ۲۳]

 ۱ (یسالص رابا) هد رومعع هدتعاس ۵ ند !بولوا بافش هلیسو تسد بولا

 ٩ هلاش بناح راز هعرق ناخ بودا ]٤[ یسادو تقراقم هللا اشاپ دم ناخ هدلحم و .

 _ ردموقص هدالاب یعدلوا تنامابولوا مظع هلزوط امدقم ( یسالس هلزوط لزغم ) تعاس
 هدتعاس ۵ هلامش هن ندا

 ِ و e نا

 نامرک حرف هعو لرم
 اتت

 ۱ وبشا رولب تیام هدلحم و ید یاح رب ثكع رف هر زج کی ۔هعلق یرزعا روا یعب

 ۱ هلق ردادا ر ليم شچ زو ید ثلثم لکش هدنناج یان یلامش كزک دهرق مرق هری زج
 ردیاهفک كلا لا کردرهنتم علق ددعزکس هلج کرد رنعاد ىلا طاط [ه]هکیفرط
 سشفلا كيب هلج کردرارب ناتسلوح زهاب و زبسغاب هنتمس لامش یفرطییصن كەر ز جوب

 مدار یر یھ [*] ؟ردرهیلط یهسردم و دجاسم و عماح فدا ی دونم مرا ید

 فرصتم كنبرلناخ مرقناه هرزوا باسح و راردهدنمکح رتناخ را هلح و ردیسایرد

 هرک یتلا و راقیج یسهفاط رکسع كيب زو اما ردیفصن كنسهر زج مرق وب یراقدلوا
 اطخو هما و احلص و املع ید كم زو و ردشلوا ررحت ربسا قاع قازق كيب زو _

 ناراحت یخد مدا ردق كيب زو و ردشفلوا ر رح ناخماشم و تاضق و افعض و ارقف و

 نکونام ی ور هو

SS RAE ی FR 

 فرقو رغص زویکیا و نویق كيب جوا مو رہ ردشقفاوا ر رح فرح لها و راحورب

  بولوا جرخ یادعوب هک ت رشیدب مون رم بوالزاغو هود یللا قرق و تا ىللا

 1 . ردازع یرلراک لومقم لا راسب تا یتلخ مرق لج بولصا مع هرات کس زو هرک نوا"

 ارش یدوس هود و تا یرلبابوریټښ ردرفص و هود و تا یرانابورشم و تالوک امو

 1 [ردفوچ [۷] ین ثد ۱ دارب زا یک ا یرترابا ردیوص لاب و ناقلاط و هزو و.

  برض رامالک وب وید زاسان یرلیدنک و زاس یرلوا و یرد یراکدک و یراد یرلکدت

 نمود نامه. رازامراقیج هرشط ناامودالصا رارج ما كب یوتن رانآنهلح و ردشملوا لثم

 | .ناتسز نا ناسی ھل ناعشت : نب بدر طب ناکتمس + دا 7
  RTD: Rs LAعادو] هدنسهخسننم] یعادو ك [:] ین وچ ب [ کلهسیداگا 

 یزع, ك [۷] عردرلهلض : ب .عردرلالص :ك [۹] فرط : ك [۰] [ (م) زدەدفلزاي ا
۵ ۰ 

  Eتست دو ی ۷



 سس سس
 ےک

 هلو هد اب هطخ وط 2 واو نرلهاشداب معرف تولوا قود 2 راو هل | املع هام زمتسح 4

 نوک شا مالسلاو كدا انتک | هلا ر رحم هحردق وب قند ربّقح بودی توالت : 1

 قا یرلترضح ناخ هدلحم قاحهلوا هناور هلودرد بواوا نوذأم ندناخ اشاب دم قا

 شوک هغرو نواو ریسا نواو نوتلا كيب شو شور سک شب نوا هاشاپ دم ق

 .یرلزق سکر ج ددع یمرکیو رلتآ كجەنبب عباوت یلرکا رانا زویکیاو راتآ یلرکا
 ردقو هرلنلوا هدراکرس راسو یسیدتفا ناودو یسادختک و هکبلغواو هنشادنرق اشابو "

 .ندندلارونوانلقو ندنراترضحناخ یخدربق- زاملواریست مکیدنلوا راناسحا ردقو و رسا

 .یافوسار ییا نواوتا هعرو نواو ربسار نوا ندزع رلابحا نالوا مرق نابعا هلو |
 هلدنا اديس شور ددع یئ زو زکس هلجو باوا تاق چ وا هلجو یراتآا 8

 ك كرنا لدمرو E اشا دش قا

 ردنا ناس یرلقانق

 رکسع كي ردقو یخد یراترضح ناخ بوشلادو هللا راناتسود و احا هل الوا

 گكرهدناراکش و دیص هغ باح ندارس هحعاب بوذک هردنوک یناشاپ دم بونلت | هللا 3

 ۷ ردابص قانق ر ندزعلو ندنا ( یسالص [۱] لشاق دزنم) هدتعاس ٩ بود §
 بودک لا تغاس 6

 یءالص یدنفا د ۲ ىج وچ لف

 .موعدلاباجتسم ندمارک ءزعا یدنفا دمت دن وت ږد وک رانا كوب ر یلوا زویشپ
 رشکیاو ررب هناغزق رب یه کرارابب رانازق هکود ندروم هدیوکوب ردمدا [۳] نکلا
 .ردرساابحاو قلع ترف ؟ردهدنعاد رداح هدمرف هت دعم ردرلنازق ترفمزاغضص رفص

 مدنعاحنس شک ثكمور ضرا تالو و 0 هدعسر هرق هدی دج رس هنس و هدمور

 .ناغزق یرویت [۷] هدنوج وب اما [«] رارکو د یسلقوط نئدعم مد و ]٥[ ہدعسر
 22 .هدقسند : ب [4] نکلوا : گ [۳] یجنوج : ب [۲] یلشماق :ط ؛ك «س«ب 1

 .بوطندنن دعمرومد و ل [1] هدعسد تب .هدفسد : ط «3 «س [ه] هدمسد :ط «س هدقشد ۱

 .هدیچنیوچ :ب .هدیچ وج :ك «س [۷] رارکود یسالک بوط ندعم سدو :س .رارکو د یسالک
 ت 1

 .هرق و دک کردن داعم J هقشاب یلدعم روم 8 هدنعاد رداح هدمرف تیالو و 3

 ۲ بس یبهمانتحایس یلج الوا
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 واک وزوا رهمات هدنراسام ےرقهلباقازاو هدقاحقتشدرلرب ییدنا بارخاجحماج بولک
 بولوا نايا یراساسارهشو یرلناتسرا نم مالسالها هدنلحم هملق مان [۱] یدک ناغود

 مدننمادیعالس یعادرداح [۲ ] هنسونج كدحسم قا یلغوا ر كماخ روزر روعو ررود

 ۱۱۳ ا اراز وک نم نیا مز و ؛باوج- هند وس نام از یا و کول ی
 زیکنج نالوا ناخ هعرق ادتاویصا كنسهلوا نک اسرانأت موق ادتا هدمرق بوقواهلب و

 هن رايد د قالوا یحاص مرق بودبا [4] كلهدباوجوید ردناخ یحوج [۳] یلعواناخ
 ردما قلاتا ما هد یدرک ندزو هن مرق ؛رزجو ها قاع لآاي ردبا اشاپ م
 هلینامرک هطولواو ینامرک نبا ]٥[ یکدم ناطلس نداحتف یلویمالسا هدنخرات ...هنس

 مدنحرات ... هنسهدعب یدلاق بول | هفرصت هضق نسهشوک رب كعرق بودا حتف ندنلا

 قادصو ییسهعلق هفک اشاب دما كدک یرزو یلودیز اب ناطلس هلتاعا ناخ یارک یلکنم

 نمک ندنلا یرافک زونج هل نراهملق ]٩[ نامرکراضو نامرک نیاو اولقلابو جرک و
 هدازهاش هدنسهملق هفک بودک هنسهملق قازا رافک بودباحتف هلاناما نمک وهلا كنج

 بودا ناڼع لا تخ ینسهملق هفک بودباک احهدفک یناخ دزیاب نا [۷] ناخدوقروق

 . كنسهر زجرق بودبا [۸] دهعت زکیدزپابناطلس هل ناخیارک یلکنم ندزع راناخمزب
 ۰ رب بولوا كنامع لا هل راعالق نالوا هدنرلایرد بلو هدنراغاد هلوا كلراناخ یرلارح

 هنفصن كعرق اذهانمو یا یدنلواحلص هرزوا قامرود نهر هدنرهشیلوسای یسهدازمشمرق

 ۱ یلکد نامرک قا هلا یود زاب ناخ یارک یلکنم هدعب ردرافرصتم رلناخ هنفصنو یلنامع

 نارد قدم . ۰. بولوا موحیم هرکص بوللو هدنحتف یراهعلق

 ا ن دلا سمشهرقبوقلاق ندناخ ىلكنمو یناقلا یارک هرکصندنایدلواناخ

 : ...رلر دراکنخ هن امعل | الثمرارب د یارک. مراناخ الا ندن راقدروسیارک یلکنم یرلت رضح

 ناخ یارکدحمو ناخ یارک مالساو ناخ یارکر دابو ناخ یارک تمالس ندا
 ا ردناخ یارک ناوح زعاخ ال بولق هدناتسغاد یدمش بولوا ناخ ءرک کیا

 هج وب بودا رلاو اعد هلو هدنروضح ناخود هلوا مناد یغاجوا بویلقص ندرلاطخ

 هدهاعم : ك [۸] [ (م) ردشیاک ای ( دوغرد ) یهداروب ] دوغرو
 شد وی

 < ۶ ممد 40 )۳9 ت اناا ا ر وخ یاو ی وا



 هصالخ ندنحرات یاب هطخ وط

 بولوا ناخ ( ناخ غاغط غاط ) یلغوا مترکنم هدنحنرات ٩۵۰ هنس هنیرب بودبا لوزعم

 هلووقسمو یرافک زونج پولوا [۱].كلام وهلو بعلو هروحفو قفو داف

 بواب نو یرللارق رافک یربع و نادغو و قالفاو راغلبو فرصو هوردا و نطنطسفو

 ندنلا هل یخد و نسهعلق نامرک راص بويلنماب هکما تراغو بہن نوار اما تقر ق

 تسر توب بورک هنشدیب یرادادجا ناخ [۲] غاطغطوب رکم یدعاییس کما ص الخ
 عاغفطعاط بودبا ماع یولع هلاحو احلص یاملعو مرق ییاهاهلجناه سموا

 بوجاق هنیرافکزونج هدنسهعلق بوکشم بولبتصرف ندنفرط رب نکرد )هدا لق یا
 بوو, هلنازاجاخ نوټ ر ودوار ودب داف شا یتا حاصلا ىلع یسئرا رک هقاش

 راراقد ر رام یک هبا یمن اندک ںی هشال [۳] هدنلحم اره لوا هتم
 راک بو کو هننروک بوقوا تا هنداشم بو قنا شراب هدنور و بناب 97 3

 ناخ ناملسم رادنیدو ملسو ملح تیاغ بولوا ناخ ( ناخ كبزوا ) هنبر هرکص ندنا 1

 سف بولوا رهاظ رلایقشع یوک یوک هدشویج نامر مرق تیالو ندنعودلوا لدام ۰ 3
 بولوا علطم هنلاحو كءرق ناخ شمطخوط هدربلاءاروام نغودلوا حلم حله یجا مرق

 لوا ادخ تمکح بولک هرزوا یتالو مرق هللا رکسع كيب زود بود ردتمینغ تصرف
 ندمرق یخد ناخ كيزوا بوزو ناخ شمطخوط یناخ كيزوا ندتمو طاص و ملسم

 یر اما ردبا احتلا بوشود هنناي كناخروم [ع] هدناکبمس تیالو ندنا هعاحق تشد |

 [ه]رلیدایرورضلاب تلخ مرقهلح بولواناخی لقتسم هع رق رایدناخ شمطخوط هدفرط ر

 لاتچكیبزوب ناخ رو نوا كمروبلا نفیح هلیساجر كناخ كبزوا ىخد ناخ رویت . _
 بولوا رکسع ٌهعیلط ناخ كب زوا بودیا راغلا هللا یرلروالد رک اسع روآ كنج ىلتا 7 1

 بورهوبجلواح “رق تیالوهدهحک ید نوک ید بورع ندنسارح تاپهیناخ روي“ ُ
 بارخ نراید مرق هریقهوق نیرکسع ناخ شمطخوط هقیهش بولوا لخاد «ءرق هی ا "
 کوا سشہطخوط بوروتک هاراختو خلب بولآ ناخرویت یجرق یاملع هج بودا |

 مرق ناخ روج هدفرط یر ردنا رارق « دنا نامز رب بودبا رارف هتالو نوزفا شرط" ۲

ab ۲:ندا بور و هب اخ كبزواهنب  eناخ نوک  EEهرک چ وا »ِِ رق تب لو  

aنیس ۳۱ غ افطغاط هو مورخ . غافط غاط : ك نو و (م) ردیسأنم قاوا ( لئام ) ۱1  : 

 هع رد ڈالو وق ۳ ,هطق كف رح جاا ه دیر هنیس دا س ۰ نس طظ ب ET هلم لوا: 3

 دتا مس سوت ویا ۰ ه1 (م)ردتک یلوا ۰
 ¥ خب



 یمهمانتحایس یلج ایوا

 ا ع كيب نکس ندمرق هدنشرام ج۵ هتس هدم رولوا لخاد هعرق تمالسو

 ۱ ۲۱۹ ب تولاص تا هاتف و و روف و هجوسو اتتنو نجام ناجح و هناروت و هاراح و

 . مظعت بودا مج هنشاب [۱] یاباب یاملع ردقزو زکس كم بوردنا هرفرس یراهاشداب
 ِ هل رللام اع بودا اشنا رلهسردم و عماح ه املع عج تو تک فر هر زج هلاع رکتو

 | راشا نایزمکنج لا كرهدک هنوک ندنوک ككرهدبا لایالها بوس رانادهناخ هرلاملع هل

 1 تا یرلکس بودقوا رانو هدمرق رهش ادا ٌهطخ ود ملقلاو فیسلابحاص بولو

  نغالوا هلبا راتآ یراراک عج و یراراکش و دیص ارز یدردسک رقنم یلریوصت یلکش
 ۰ یاملع هنوک ندنوک و رایدزاف هدصاخ ساحن "هکس هک اقح رلیدزای یروص تا هنسرلهکس

 ۳اوحاص اوتف ددع ك چوا هدمرق ةر رج شقت هدرضع لوا رایدلوا [۲] ملع هللا رانا

 1 کو ناخ تک Rn ترهش ناخ کر لب ارلنا 9۳ت اراو ربا یاملع

  هدنخشرا ٩45 هنس هدعب رولوا ]٤[ رازک جارخ هدمرق زونج [۳] رونلروک مالسا
 ۲ لغوا هدسران لفطرب كلا ردنوفدم هدالص کسا بولواموحم [ه]ترهش ناخ کر

 ۲ یو هدننابح لاح كناخ کنج رخا بوشود هنری [5] یراقلیا هللا قالوا هدنشایزب
 نا ناخ مترکنم ) نالواندناسنلوط یسهدلاو یلعوا كنلغوا یحتدرود ییدندبا دهع

 راجو كنملفو جافساو هجو هلووتسمیخدو رلیدروتک هعرق بوداناخ ی ( ناخ راغط

 . ندنراتالو وقارق بوسک هجارخ هل نرللارق لورقو توطو نوولساو هسعو صروقو
 هد زج هلا رلاراسا نازخ لام رولب یراب بانج ناسح بودک هرفس یالو هقضناد

 هتققح رفس بولک ی امر یا (ةضص ةضار كير ىلا ییحرا ) ید کا بولک هعرق

 هنيو هدعب ردهدنلا [۸] تفنام یرق الاح هلوا نیلع ماقم یر بودا نانج منع [۷]

  بولک ندبارس رهش یهدنسارح لدا رهن ( ناخ راغط نا ناخ [4] نادل ) یشادنرق

 Ey ہدنف رط یس غ كع رق یعارق هل هدننامز كون یدلوا ناخ لقتسم هع رق تیالو

 ندنلاقازق ناخ نادن بولا ندنلا يدرك روج نسهملق ( نامرک راص ) ابو هتاف

 زدقلناخ بودا ماعیولع هرزواناخنادن تلخ مرق ندننیدالوارداق هنمراتر و قعلق کم

 ادارو 1 تولوا روک : ك . بوتلروک : ۰ [] لع مه : ك ۲1 یراتات : ك 1

 3 ثربش ) وبغا [0] (م) ردیلوا ( راذک ) یورغود [4] [ (م) ردنسانعم یلتوق ( روگ )
 ه قیقح : كل [۷] ىرلقلاتا : ك [] 0 زف ورا اتباتساو ردق وب هدب رل هخسن ك «س «ڀ یسهلک

 ۱ را : ك ا: ك هم

 هم وح

 سما 6۱ بس



 هصالخ ندنشرات یاب هطخ وط

 هدع رقالا رلردبا تیمیب دیدجت بورذنوک همان هراهاشداپ میخ بولوا فا لق 1
E 13ندهذم یسوج ندی هل وا بولوا نددم ند بولوا اا مالسا ن ناخ  

 بود اءراب هراب ناخ تر نسهمان كناخ هقابا ود مردبا تیمی دیدح بوراو نوح

 چ وابووزو كناخ وک اله یساباب هحنلکربخوب هناخ هقابا یلغوا کز یدوق نسطا

 ثكمزو کیا نوجا ك نداخ تور نماقسا ییدارفالس راس زول « رد 3

 رگ ءشلواف رشم هلا مالسازونه ید a عرف هد هرزوا مع رف تیالو 2 4

 كعرف هر زج یرکسع مالاسا ردام و هد زک ددع كم عینک لماک هلا ناخ تر 1

 تکهز هلا ناخ هفابا بوقبح هنسارضم تابه كحرک هر ندنز ما یا 6

 ناخ تکهر هلیناکهر یطصلادمت تازحعم ادخ ساب [۱] بوشاتص تود ناخ
 كناخ وک اله یساباب كنهقابا کرروا یدمحت تاکرب روناص ر هناخ هقابا یلغوا وک اله "
 یرانات ناخ یاقابآ كيب یللازو بودبا ندنکیدنا ههللاب ےصعتسم ندنایساع لا هددادغب 1

 هد رق لح مان ( یلکرج ) هرمشط ندنسهملق روا [۷] یراناختسا ال بر 9 ٩
 تکهرب» کردلت«برض هرجا یراناتمرف الاحو ررودبولبخب یرلکک یاقابا را هتشپ هتشا

 [۳] یراطاسبو یرلتآ هج كناخیاقابآ ناخ تکه ر هدعب رارد «نسایاشواهنحیلق ناخ "
 ندنوکب ولوالخاد هعرقتبالو رفظمو روصنم بودبالذب هنیملسم تازغ نراعاغ لامو |
 هلروط رهن هنس لوا ادخل تمکح [۵] رولوا [4] شکر وشک م هاشداب رگتاهج هو "

 ییا وطرپم هللارکسع كييزو هرک ییا ناخ تک هر بولوا دمحنم یا ردرود ان وط رہو
 نتبالوو نلا كلارق [+) شطنطشك نالوایروکت لومالسا الوا بوتواهنفرط هنردا هوا ۲

 هر دشکو هینایو هلاحرتو [۷] هنهزو زورسو كينالسو هلاوقو هیفاص ٌفوصو هلفو هردات |
 نالوا هدر و هدرح راک هحراو هرهش هننآ نالوا امدقلاو ءامكجلاةندمو زولقو [۸] ۱ ۱

 رولب هللابانج ناسح بودناتراغو بم یرارهش هرابشع زوید ندرامظع رهش عج ۱ ۱

 بولآ رلءام رصحیب و دح یو رلاراسا بوبحم كيب زوب هرک هج و مانع لام ردقلوا |
 . كم هع هر رم هن هدا د كرەدىارانلاب قارحا هه هش یرارهشعیح ۱

 روصنم بودا روبع یخد "هلروطررهنو بودیا روبع ندانوط هنفرط نامرکق ا هلرایک هر |

 e ك [۳] یرلناوختسا : ك [۲] (م) ردبسانم اهد قلوا ( بوشانیص ) [] ۰

 : ك [1] راو قیجا رطس یل ۲ هدنسهخسن ب [۵] (م) ردیللوا ( اشکروذک ) یسورغود [؟
 ك ؛ س (۸] [م] ید رلیزای هدنلکش ( هغر ) هدنعرلباتک ایفارمح [۷] شیب ۱

 دیک )ون ی

 کات اج هنگ ختا اان اک ھر ن کھ یخ ھت سک س م ت م ا سج ےھت سا ج
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 1 سس

 بوراهللاةیاده یخد هک | نوک رب بولواناخ لقتسم هر ناخزکنج ناختک هر یلغوا

 ندنو كنا تنس یودنک هدرانات ادا بولواناحبس ٌهدس ندلکوک ناچ و نداد نورد

 هحک جوا نوک چوا بوردا تنس ندر رب یرامدا رف زو رشکیا رزو ؟ردشلاق

 تبالوو یدربک هلا افص و قوذ نتیزا رمت هلا رانامداش و روم بودا ان اد

 و ندا انب یدروب کسا و ینارس هجحاب و نسهحناب هملشا و نرهش الص کسا. هدمرق
 بودبا هدنام زجاع یرللارق عیح بولوا ناخ رادمان و میحش تیاغ ردناخ کور

 كرەدىا عح تکی بور و هرک ع بودا من + هزخ و لاو یک کا

 ٣ هدنسا رګ تاه بولوا كلام « O كنج ددع كي زو ہرا ۴ چا

 شا وهلوا تا كيب یربعت قاطواره یدیا كلام هيقلب [۱] قاطوا كس زوم
 تاپبهكحوک رلتاباود راس تولوا ذص قاطوا كي E ر و هود واط وا كم

 تاهیهاذه انمو یلا یدرلب یراب بانج نرلرصح ودح مکیدرلرزک بویلتوا هدنسارر

 ]۳[  یاب گردشلاق ندنراتاباود كناخ تکرب [۲] یراناویح ناچ نکوا هدنسارحم
 | هروب كناخ تک رب هدعب ردشمرو تاکرب هبنرم وب هناجخ تکر یلاعت هللا ردشلوا
 ندنتسح بودیشیا ناخوک اله نغودلوا هاشداپ مظعمر بودبا عج یرجو لانم و لام

 نک ریلک ناخ وک اله هلرکسع كيب زو هرک ترودا هرزوا ناخ تک مر هد رق ]٤[
 راکشودعراتفراص راناتروا كنج ت زو بودا عامسا یلالم رب لاح و ناخ تک مو

 مدنل | یمهعلققازا هدناهمه تحرک یارحبوقیح هدنخ ٩4۱ هنس ندع رف هر زج ها

 تکرب هسرکشل كنا ی نکس ناو اه فر

 ندنیننادند بولوا كاله یغوح كنوک اله موقهلح نارا رب ر .ناخ

 ررا روقناح بو وا یییدا رم هلا رانا ردق كيب ناخ وك اله قاحا هل ؛ رالوا صالخ

 نکاعو نلاس بود هکر لایف هدناح و رلاق هباخ کمر یمانع و لام ردقو و

 یرسرس نامزه هلا رس دردو یخد ناخ وک اله رولوا لخاد رفظم و روصنم هءرق
 . بولواریقحو روخ هدنتق رللارق و راهاشداپ ميج نکشعآ ردصت هراهاشداپ هلج بوزک

  (ناخهقابا) یعوا هس رپ بولوا راولارادیرب بولواد ص هدنهدم یسوح ندندرد رظ رسا

 . هدناکش ( یرلناویح نابوج ناکوا ) [۲] [ ردواو یفرح كوص ] واطوا : ك +« س [۱]
 6م ردشلزاب هسد ( یرلتاناوح ناس نلوا ) هدنسهخس ك درمان ازوک امد یدسا زاب

 ناد ك [61 نایاب: ك ۳3
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 هصالخ ندنخرات یاب هطخ وط

 زونج هدمرق ةر زج اما یدنآ راذک جارخ بودا عبات [۱] بودک یلارق وقسم ر
 هرزوامرق هر زج بویعاورفرسهاخیوج هل قلوالاعفدب لاضلارقك وير ارحموا ر ککنرف |

 زونج هدنحرات ... هنسنتکلع مرق بوم رونامزوناما ب وکج رکشل لاثمایر د مطع ناخ یج وج

 ( نامرک نا ) ندرلهعلق نالواهدایردبل بودا حتفادتا روزاروز هاخان هاخندنلایزافک

 هکشکج )و (نامرک هفک ) و ( نامرک بوکنم ) و ( نامرک اغلقلاب )و ( نامرک راص ) و
 قلاقهدنلا نر هدایرد بل رلهعلق نتمدس و ناصح نصح هلوقم و یربعو (نامرک

 ران هدنرلارح كعرق :ربزج بودبا حلص یلارق زونج هرفک هلبا ناخ یحوج هرزوا
 یحنافیسهرزجعرقهدعب یدلاقهدرانا" تسد مرق:ر زجاذه انمو یلابولوا نک اسیرکسع

 .. هدقدلواتوف بودیا رو ص لآ نیک دنا حتف یگررق ناخ یحوج

 .هشهلوایعرق راشادرق ددع شب هللا[ ۲] ییعوا كو رلاق یعوا ره تلا بودا نقد

 كنح راشادب رق ره كا هل رر رب رر و مع نوجما قالوا یسهآ درو تونم و

 زیکنجیرلهدد ناخ تک هر یراشادنرف كوس راک رخا بولیا لاتق و برح و لادج و ٩
 هل وکه عود كدلک افصنس [ع] ماج ولغواكمولعوا [۳)مزب یاه هدقدشلو بوراو هناخ

 نفلناخمرق بودا ظح ناهج ناهج ندنساحتلا كناخ تکه ر بودا راه رکت و مظعا
 کهه غاحق تشد نرلشادنرق رفت شب روا بوراو هللا یهاش غیب ی ر هناخ فک هر ۱

 یدرو ماظتنا ماظن هلاع بولوا هاشداپ لقتسم هعرق ر زج ناخ تک هر را نامرق

 ارز زمهنید یدلوا درم یدلوا موحر ناخ زیکتج [ه] ندیآ یل ادخ تمک ق
 هتنیلب غيلر نالوا ررحت هلیفرش تیا ( یلعالاكرمسابآرقا ) كحاب تلاسو ترضخ

 هیمک الا یدشعا لوبق یمالسا ند بویق هنتسواشاب پون وا بوقلاق هغایا بودا مظعا |
 قیرطنما راردمصخ اکبهلج مهکبوسلتآ یرلهاشداپ ردقو هجشراو هک ارز مهد ۱

 تنس ]٩[ م هسک مرکذ مشک نسمر شلوا رمعم هنس ... و مهدک هک کردقو ۲

 ملسم هک از نوجیکیدنا لوبق هل یهللاضرفام راس بودیا ضرع نرذع ود مامهلوا
 كنولغوا ءرکصندقدلوا موحم ناخ یکنج مالک ٌهحبت [۷] زرد یدلوا موحم بود |

 (م)ردسانماهد قلوا () [۳] لغوا كوو مان ناخ تکرب : ك [۲1 هبودنک : 311
 كنسهخسن ط هدارو [۷] بوسک : ب [1] هدکدنا رورح یا یلآ : ك [0] مناخ : ب |

 كناملعو دم تما كیزو هع» :ردشلزاب هرابع وش هلا قیلعترب یساو لزوک هقدلوا هدنراتگ
 ملظاودش اندر فاکندب اقا رحا ین ام اخو كلام كيب زو هج و لتقیعرش هج و و دیېش هلباهلاس | ینس هن وقح یامد ۱
 « ردانعمرب رد اتاشن ندنسهع اراهظا د راب بصعت قق كم وحرص یلجابا وا كعد مالسا هزشدرهنج |

 قیشیراق یدیلقت ارغط هلهجو ینیدلوافراعت» لوارصع ییارب ندنو هدهسراو اضءا هدکوص |

 (م) مدمدوقوا ههو 8
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 یسهمانتحایس ىلج الوا

 وایا ردملکشم كب رایدنفا مناح» ردنا اشایدمحم هدنروض - راتخروم رانا یاملع ردق وو

 کسر وا ک احوماف لقتسم ادتباو یدلواكلام هدربصع رانا موق ادتاهع رق تیالو
 یسیرکسعیضاق مرق ناه هجندبا لاژس اشاپ وند «رایدوقمسا ندنوندیارکو ود ناخو

 دوواد ترضح ادتا رانا موق مز» کرلیدروس یدنفایع یضترح ندهدلاءالضف نالوا

 بولک ندراید لوا قارهلوب لسانت هدنا رایدما هدنجو ناخواتخ هدنرصع مالسلاهلعیت

 ودنراتداعساب نامز كهاس تلاسر ترضح بوسدا ناکم هدشالو ناهام هدربملاءاروام

 یرلدادجاكنامعلا ردرلهداز ىم ناخ زیقنح لواهلا نانعلا بوذا روهظ ناخزیکنج
 ا ا 6 نوا ناخ رکی مر ا راردک هنایناتوت ور و راد هاش ناملس

 راردناالتسا هعرق تیالو نداهنسارح تاه قارهلو لسانت یخد لوابولوا 3

 مدافتساندا نمهلمح هسنوقوا و اا دمتعمو لصمم هدقلابا ما مز هدشا

 [۳] مکح بوراقیح شما هدنشوق ے راوت رکم كنلاتآ مان ما ناه هدکدید «كدردا

 تراق رب هدنشای یمرکی زو قلانا مصا یحاص ے راو و رکم یدسا توالت یدنفا

 مان یاب هطخوط ندنرادادجا كمدا هصق یوو هسوک [ه] قازواو [] قازو و قازاق
 بوراقیج ندننیوق نفیأت كاسراهدد هجوق مرا ندنغودلوا ىلا كنها خ رومرب
 .هطخ وط را غب ابو حیصفو فطا ر هرزوا یاتفح ناسل اما یدنالشاب هغملوا توالت

 ردیاتفح یاب

 هنسور زج مرف ادتبآ هرزوا لوق یاهطخ وط خمراو

 ردا ناب یرلناخ نالوا كلام

 هنس چ واهل ا ناخ شمطخ وط هدقاحق تشد تسدروزناخز کنج هدنځ را... هنسالوا

 هدناخ کنج تعاحش نادم رخا بودا لاتقو برحو لادجو كنج مرک امرک لماک "

 رارق هدنا بودا رارف هنیمز نارا وشرق ندرزخ رحم ًامزہم ناخ سشمطخ وط بولاق
 نازاقو ٩ ] ناخ قلاب ۰ ( یابیحوج ) یسهجولوالا ندنرللووا ودنک ناخ زیکنح ردا
 ,نوحبعودلوا ناخ "القتسم هدناخ قلاب بورو نغلناغ یراتالو قازوقو سورو راغلوو

 بولوا ناهج هاش ر ارا ناهج لردک یخد لوا رایدرو مان ادتنا وند ناخ هابیحوج

 3 قازوق : : پب ]٤[ ملح : ٩1 هدراراتک : ك [۲] رلردک هنهاشدا مور ك [۱]

 ناخولاب : ك [1] قاروا : ك [ه] قاروق : ك
 EERE جت و

 1۳ نر
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 یسمشیرا ةلبا رلیلنب مش كناخ یارک نابوج

 . توعد هیارس هاب یناشاپدم بوردنوک رابوتکمو ایاده هلبا رلیلتآ درج زویکیاو هبرع
 نرش هرجا ناتسزکر چ نکرلک ندقازا بولوا نونم هجثراو رایادههاشاپ دم یدنا
 ندنکب ورتک هناخ هلی ندنسهعلق زورون یلغوا كناغا یزاغ [۱] ناحنسو یلغوا تاتکب
 هدیزک لمکمو حلسم كيبردقوبهلیا ناخادخ تمظع نکر رک هدنوک یجندرد هبارسهاب
 افوتسم هنیراعباوت هلج بولوا ربمیظع تفایض هاشاب بوقیج هنلابقتسا كناشابدم رکسع
 شاب هللا یسهمرقم ناماو هلا هللابیع بوردشراب یلنریش هللا ناخ بورو [۲8 راتفاض

 ناحنس بودا سو تسد بورتک قیکب نبش پود یدنفا [۳] مکحو یاب یجوب#

 هرزوا یعارجرتفد ید كناغا یزاغ ناحنس یساباب بودا سو تسد یخد یلعوا یزاا |

 . بولکیخد لوا یدتک یلغوا یدنک هلیشاب یوق رب یخد هننوعد كنا بولیکح وفعمل
 ناخ لقتسم هاسهس اشاپدم قا زونه یخدناخ بولوا لاح هد وسا مرق تبالوبود | سو تسد

 ناسح ردقلوا بودا راصاخ تب هحیک یه ]٤[ هدنسهرغ كه رشناضمر ادا بولوا

 ا ییاشاپ دحاربز [ه] زاملوا ریست ؟كدهلبا رلافصو قوذ بولوا یراسلحم ارقیب

 هرکصندک دارو یرانابورشمو تالوک ًاممور,یدبا راشمردنوق هشنوروک ییدنآ اس كس
 [؟رودقم ویو هریقح دبع وو یدرابروییلجرخ بیج شوع زو مو رہ هباشاب دم

 بولوا لصاوتم یراتباغیب تافتلا كنبراترضح رابت یلاع تر و راقویذ ناخ هریقف |
 یزاغ رفس دییشو دعس موحم معودلو شرور هلیسامظع تمعن هدنشرات ر یللا ٩

 بودک هتلودرد بولوا رزو اغا مالسا الاح بودا نت قانق هربقح یارس كناغا

 یرجا زعابورشمو تالوک ام میج بودیا یلنابقانقءهربقح ازرع دم یشادنارق جوک 1 ۱
 ر مرقح ندناخو مدردما للافص قوذ بولک:ندنداف.هشیاع نمی ندو هل ۱
 هدنارس هاب هللا. اشاب دمتبودبا ناسحا كروک یسهجاب رومس ر هلا هرخاف ناسا تا

 , یراشوق كیا بولوا عفداتش تدشواوه تدور, لس بودبا دعاقت نوک ی رک مک
 هحک ره ناخ هلبا اشاب دنع اما راشاب لس هفلوا لدعم یرلاوه كمع رق بویلشاب هکعوا ل

 مولع هحام هلا مرق یاملع می بوروطوا تعاس رز زکسو رشد هدرا 1

 هدنروضح یراترضح ناخهلبا قلوا هنسک مع خدومر اشایداما یدراردیا راهعربش

 ] (م) ردهدکوروکقوچمساو هد رلغیل رای م رق ردورغودو هکم ردنا نظ] ناخش 3 ٩
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 یسهمانتحایس یلج ایاوا

 نابوج نفلناغ مرق نسهلک هعداعس هناتسا هلکراناطاس یلهالکهرز خزرو .یلقادص یدبشع
 قد دادجاو ابا ربقف نا یارک دم هحناک فیرش طخ ود « مدلیا ناجا هناخ یارک

 بوغارب یرادالوا هبروک و یلایا لها ردقوب و یلانم ردقوب ویام یسهتیزخ رصمنوا نلاق
 رسا هدمرق یخد و ءلدتک هلی ربقح هنهاشداب ناتسغاد هیلغا هلغا هاشداپ رابتخا لوا

 اع یسهفمط ربسا روک دم واما مالسلاو ىدا جام ملظدشا ۳ یماهب یسهفط

 و ا یا ا ناق رادع ماا داوا یو وا هک نهوک

 اک لل هک تب ردقوت یزوک كا ناه یدلوا بل بل راهن زخ یار

 ا نیک هلا نواه ءاغود ند داعس هناتسا نری دوو ردم رم نا

 هسک قرق هنساغا یرحیکیو هسک نوا هرانادنول یهدعردقو هسک قرق هاشاپ نادوق
 نربزو و یساغاق و هسک رانوا هنراقاجوا رایحوطو هرایجهبج و هسک نوا هرلیرجییکیوت

 هنیرارکسع یراقاجنس نمرج و هسلک قرقو هزبوو یلو هکینو هرتسلس نرتک ندهرخ

 هسک نوا هنیرالوق وبق مرق كنودنک و هسک شب هنیرکشل یرابات قاجویو هسک رشپ
 هسک كم ییا هدهتفه ر لصااو هسک شب هنقلخ یییا طاطو هسک نوا هنیراناکس هلم و

 نالوالصاح ندغمط هدعب یدلیاناداشو رورسمو نونم ینقلخمرقعیح بودا [۱]كر
 راهاتف او باتف هک رر یر ره هک نالغوا زو وزق زوورسا قازق زویشب ندمارحلام:

 سأر زوشیو رلتآ هعرو [۲]قالتح زویکیاو را هغرو یلرک ا شموک ددعزوو یدیا

 بلک ددع زوو رانیجالو [۳] رلاقصرقو راناغود ندنعاولا تفح زو و یراریک راب مرق”

 شموک و وتلاو تاعصرص [4] فخ كيب هجو رلرغز باکهعا تفچ زوبو رایزان|ملعم
 عم رلیناتم و ]٦[ راقبطو رک تم اوا ینالح تفح زو هح و یناوا
 ناع لا هلبادقن هسک زویشب یراروک ذم یایادهو هلبا اغا مالسا نالوا یرزو بودا
 لوبمالساو [۷] هنیرکسع یضاقو مالسالا خیشو ناطس هدلاوو همظعا ر زوو هنهاشداپ:

 هتلودرد یراهسک هلا رلایاده ]۸[ هنوک هج ید هرلنالوا هدراکرس راسو هنسالتم

 یللاو هسک یم رکی هاشاب دم قا نالوا هدف کا یبسرا ندا یدروتک هک اغا مالسا

 یرامالغ سورو سکر جو هلددع نواو ربکراب هعرو سار یمرکیوتا سآ رب

 . رلافجرف : تل « س « ب [۳] (م) ردنکم قالوا ( قالپچج) [۲] لذب : 2 « ب [۱]
 راقتحو [1] .للالح ت قاط س .. ییاتخ ك [ ه] فح 2 ري [۸]: لاخر : لی

 كسب هع : 2 « س [۸] هنیرارکسع : دا [۷]
 ا و
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 هدنشای یالازوبو زو نغودلوا شحاف ملظ هلبوب «ءرق یلاها هلیسهناہ یا هغمط ریسا
 .كدمتشاندزع رلهدد و ابا یی یدعآ و ماظوب ردا رلن | ردقوح هدمرف رلمدا نسم تبا

 .ناخ وکاله ندرلناخ نلک نورو و كدمررک ندزعرلهاد [۱] روج یللوا مرق مرق و "
 .ندرلیارک و [۳] ناخ رک نمو [۲] ناخ یناب نوک و ناخ زیقنبچو ناح شطخوط و |
 مالساو ناخیارکردابمو ناخیارک دم نمش و ناغیارک یت و ناخ یا و

 هلدمروک یدعتو ملظهلب و هدنرلنمز ناخ یارکدحم ندک هناتسغاد یدمش و لک یا
 رلناغف و دایرف ندملظ و كراتات موق رک | یدراردبا ناغف و دایرف مرق یلاها هلج ود "

 .كسهلا ر رحت هرزوا یرلتالطحا یک زمکیدتا هنیاعم و هدهاشم و عاعسا یرلکدا

 مدل و لالاتققح ردهسرغ ناسل یربغ ر [ع] زامل شالک | بولوا لکشم یمقر ۱

 یداربسا رلیثک ندتما یاحلص یضعب مکیدلوا یدعت و ملظ هلوا هعرق یارقف ۱

 رلید اادانرللامشابكراربسا بودنا دن زر نم ع هدیناطلس قوس نرلدالوا نوچ رطاخ 1 ۱

 تعز رلهدب رف | درف قمر نخل اوت هوتلارر رلربسا بو او چ وا هدلو تح "

 ندهمدقم طسبو یدرونلوا تخورف [6] لاج لاعاب رلاراسا هومصو بوبحمو رلیدهيا "

 بولوا یسهف اط یرکسع ددع كم زو هدمرق سه کردا مالک لصحم و ما صودا سم ِ

 مرک ىلا هدقدنالنا هلی هلا ناخ کب نسکس نم نوکیام لقا هدنانالتآ هرفس رانا ٩

 هدراهلراطوهدرلغابوهدراغاد [] ارحصبكسشوب یرایاپو یرالوقویرالا كراریسا كيیزوس ۱
 یر, ندنرافک قازق كيب زوب هرک قلا هکردتمکح بی هدمزک رارافک ریسا ردقو
 مدنرلکدتک هرفس هلباناخ یرکسع مرق هلحاریز ردرالکدرداق کما رارفندفرق ر زج ق

 قادصو جیلق هنرللب بوللت | هدمرق یرلبراق قاردابو یافون كعرق هلح هدلح لوا

 ندرفس یرللها بودا تعارز بودک هرلهلراطو هراغادو هراغاب هلراقازق بونلعاب 3

 .كنهمرو ینساهب هنمط كنمراقازق ینلخمرق نوجیکنا رارولوب لوصح رضاح هدنراکدلک |
 ) مع ماظ ةماشلانمو ) هدا عفد ادخ یدلوا 2ے رص اط اما رلیدا لمح هنن زاملظ 1

 غیر ندنفرط نامع لا هناخ یارک دم هدمرق سفنو هدنحنرات ۱۰۷۷ هنس ؟ردلوا ۱

 بولکبوتکم نداشاپ دما رزو لضاف هداز [۷] یلر وک هلبا یهاشپنش عیفر عسقو غلب 1 ۱
 مدقدلوب لوصو مفرشطخ [۸] نس یارکدحم یناخ مرق اقباس هکنس» مکشمار رحلوا |

 نان مرک نہ: ٤سب [۳] نا یابقوک طك ەس ءب( روجت ا

 ینیسناخ یارک د: ل[۸] یلور وک: ك [۷] ارح رب كس :ب [5] لأي :ك [۰] .زامالک ۲ : ب 1 ۱
FTدون ۱ ی  



 ی-همانتحایس یلج ای وا

 ننک مان [1] یتلقصاص یغد رلن | بوردنوک رلتکی رطب روز ددع كی چوا ندنقلخ
 ندارارف هلس هلبا رلبانبربش لوا هوق هوق یلنیربش هدنسارحت تاهه بوک یخد رلتا
 شوقیثخحم رلل مش اما رارارق نسهلح بولک تسار رللروصنم هرلقلاق ددع زو چوا

 بوت | ناح بوراو هاشاب قع النم و هاشاب ناملس هدقازا ٌهعلق هلا رانا ا. لاتح لوق

 هننرلشابكنانسریشون اما رایدلیرآ ندلانم و لام بولاق هللا تا رر اما رلیدلوا صالخ
 ندنلاكناخ یارک دمحم ؟ردیساعد دب كنىزاغ ناخ یارک دمحم هل یمظع تبوقع نلک

 هد رلقدلاو د زر رو هناخ یی یراریسا مانه هللا رزو ربسا مات تمرش هللا وزاب روز
 [۲] بیرق نا یک م هدرس یھلا بود اعد دب هرلنو قیجا شاب ناخ یارک دمحم

 یراب تمکح یدشخا اعد د ود زسهلوا ادج ندزکلایا لها تولوا شود ر هناخ

 هلو هتسراشاب كران ون هدا یحئزکس بولوا عقاو هدتاجا فده ناخ یارک دمت یاعد

 رللتش اما یدو ندنرالایا لها ییلنربش هله ناخ یارک نابوح بولک تبصم
 .جاتح یرلنوب هللا بانج هناخ یارک دم نالوا هدناتسغاد بویمهرود یخد هدقازا علق
 هغوایارک نابوح هنن رایلروصنم ناوق نرلکب یلتربش اما هدمتا رارف هناتسغاد بودا

 هناخ نرخ كترلکدتا رارف هناتسغاد ندنا [۳] نرلقدا هعازا ةعلق كنلسرمش بولک

 نراقازراولاوما اوا يكي رم بوقلاق"ندتسنارف وضءرفناخ ناه هدک ابوس

 نرلمشحو مدخو یراتالوصح هلحو ]٤[ تاراقا و یارس و نرلنناسب و هجاب و غاب و

 بورد اتراغو به نرلایشا یربع و بودا طبضناخ هلج نرلتاناوح ساقیو دحو
 بولواكلام هعانع لام ردقو یرلترضحناخ ندا رلیدلوا كلام هتمینع زونه مرق یلاها

 رارکتندنا ( دحسم قارهش ) ندنا ( وص هرق رهشلزنم ) رارکت بودا تدوع ندنا
 كرلاراسا نالوا هدنسهریزج مرق ميج رارکت هحنلوا لخاد هبارس هجگاب هلا مظع یالا

 بوقجحرلاغا زو هح هرلاضف عج کما لیصحت شور رشب یتسرد نوجزلام انمط
 فسو یماظو کرلیدتا لیصح راناوارف لام ردقلوا هللا ماظ بوروا [۵] فرط لب

 رفس یرزو كناخ یارک نابوح ( ے رصملظ متسلابیرغ نمو ) ردشمهعا لاظ جا

 ,نوحاقالا ماقتنا ندلجا یرلکدردتبا لتق بولوا بس ییمرق ینساباب اغا مالسا هداز اغا

 ی 0 ا ا ارن هدیرف نا : ده (۲) قلیصاص ك (۱)
 ك )٤( ۰ (م) ردهدنزرط « ندنراهداموت هغازا ٌةعلق یرلیلنسریش » هدرلهخدن زکید ) ند راقد ابق

 ( قیرص ) قرص هل وا ۲۹۵ فا ت (۵) تاراقع

 تی الت یی



 تکرح هرزوا یراکب نیربش ندا مایق

 بودبا عایسا نعودل ها یر نالا ناف ملا حالس ر كم ىللا زو هدننا

 یهدوا بوزو ادخ رده نرلربد همروا ییارس هاب بولوا لدبم هرارف یرلرارق

 هناور هنسرلنادناخ بولوا رامورات یسهلج رب دارا نلثم برض زاع وا هرازاپ باسح
 [۱] سهاشن ینیرشع ثكهانب تلاسر ترضح ناه هحینلک هناشدل اع ناخیربخ كن راقدل وا

 نمم مک ره بولا هحنسهلس ید لام هسک زو و بوراقیح ندهتیزخ هللا اتت و اعد
 نموم لوا هللةمظعلا هدک دید نيک هډ یعاحنس كیرضح هسیا عبا ملسم و دحوم و

 هرب رب رکسع لاثم ایرد هجتروک یهللالوسرملع [۲] همس قتلح رانا دقتعم و دحوم و
 تواوآ یا فاع رکا کا و هورک هورک بولوا عح

 زمکیدتک هدزوا یراکب نریش هدنلا ناوشقن ندنارس ها
 ردیانایب ین تریش موق ماجن ارس لاوحا تیفیکو یراقانق

 هللا لوسر ملع بودک رالوسر ندنفرط نابم لور عرش هیلنبربش دونج دونعوب هکنوچ

 عرش تعاطا بوق بوک و س بوک و د یلوسر نروتک ربخ ود رلتسلک هنیرفس وقصم هلبا
 صن ( مکنمالایواو لوسرلا اوعیطاو هللا اوعیطا) (هآ) ندن رلکدلکب ودیا هللالوسر

 هن رلقدلوا لتقلابجاو كن یلنبریش دونج یرلترضخ ناخ ندنرلکدلک بویمتا لم .هنفرش
 قرالج نرارایدنفسسا ربفن و نرانایناقخ سوک بول | رلیوق یاوتف ندهمیرا بهاذم
 ندنا ( دجسم قارش لزنم ) بود ازفلاةت ندارس هجاب قارجا یهللالوسر ملع و

 ( ناوشقن ُهحان ) بودک تعاس ه هبهلق باج ندنآ ( وص هرق روش لزم |
 بوروک یرلکپ نیربش نغدصب مدق رکسع كيب ردق و هندودح یلسریش هکلوا یعی " ۱

 هل رارانا" قلاق؛ددع زویحوا نالوا ناملسم هدمرق بولوا لدم هرارف یرارارق ناه ۶

 لانم و لامو [۳] یرللایا لها یرلکب نربش هل هلبرارانا" یلتا لاتح ددع زویجوا و
 كنسهرب زج مرق بوشود هنیرازاب ناح یسهلح بوغار یک ناخ یارک دمت نراناوارف

 هجا و یراق هجا نکر ک ندنک مان یدیع [4] طابرا هدنبرق یسهملق مان هکشکج
 هناخ یربخ یرلکدنا رارف بورتروق ناج یرلیدنک بولوا قرغ هدنک یرلتکی نا |

 یهرق و ندیلروتصنم نالوا یرابوق مصخ كنيانبربش هربص یرادرا ناخ ناه هجناک

 غ ) یوو 1 ا ییارضخ لع نالوا یسهناشن كننیرش مع : ك 1 7

 طابرا 2 [41: یرفاع و لها 22[ : [ (م) ردنکم قلوا زا

 تست ۴



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا

 تآ هنیرفس وقصم [۱] ناج ردم ناشبلاع ناخ ناه یدلوا حاص هکنوچ رلیدتک
 زاداكنفو رادما و را ر ددع كی لماک ناشلاعناخ بودا ادن رالاللد ود نسنلعاب

 ناطلس ندلارونزادنا كفوت زو شپو یدزای ناطاس اغلقیلکفو زویشب و یدزاب راتکی

 هدنلالو رک رج امدقم و یدزای اغا مالسا یرزو ناخ زادنا فنفوت زویحوا و یدزا
 2 نوح یدرلهگ ملا رانا كنفو كن ییا روک یرلناطلس لایوح نالوا نهز
 رانا یخد ددع كی نسکس بولوا شاب رضاح زادنا كنفوت هدا زویحوا كی ترود

 هلکتفو روشن راناخراا هدنامز عج بودیشا یرلکب نربش نغودلوا رضاح یسلتا

 مدسرقیرهش وصهرف بوی هنرفس اح [۷] تولشک ندناغت ود ردراشهالوا كلام
 ارک تیم هل اتعرمم اصرانات كيبقرف یلسرش هل هدارگ [4] هدنرهشما [۳] اققا

 بودا شکک کما لتق یناغا مالسا ر زو و ییاغلق و یناخ بوضب ینارس هاب بودا
 هل راکشفوت هل ناخ ناه هحنلک هناخیربخ كانسرلقدلوا یتجهروا یارس هجناب حایصلایلع

 هراسیرتم بودبا راسیرتم هتیرلزعا راهرد و یاب رلایق و نفارطا و بناح كبارس هاب
 كم کیا هدادلافصن بودک ربخ هنساغا یلا طاط نالوا هدتلایا هفک لاحرد رلیدرک

 هداما بولوامدقتباث درک سرر ناک اک یخدرلنا بولکیسلکنفوت یا طاطهدی زک ددع
 هرتسلس كنامع لا نهرتک ندهرق یناغا مالسا رزو و یاطلس اغلق ندنا رلیدرود

 قاجو امومع و یرارکسع كنبراقاحتس ردنونمرج و هسلکقرق و هرو و لوک و

 . یندرلنود یدرلشلگ هلب ندهرق هلاناطلس اغلق یخد یرکسع [] هجوریود و یراتات
 . بودماهطاحا ینارس هجاب بولوا یرکسع مور ددع كی چوا شقلا هرات قاحو هلم
 نادوبق هدازرامع نرتک هلا نوباه اعود اځ رانا" ندندامس هناتسا و رلیدرود هدامآ

 هداز شاقن یساغا یرحیکی ناقبج ندنسادوا تعامج یجنرب یللا یساغا یرحیکی و اشا

 هدازرامشو یدما رضاح هدیارس هجاب یخد لوا هلیلوق ویق كيب چوا [] اغا دم یباس
 هدیارس هاب یخدلوا نوجما قاغوا مرد ناخ هرعسع كن با ید ها نادوق

 ندیکی هاخ و یدلک كب ايق یلروصنم هللا رکسع هدیزک كيب نوا و یدا دوجوم

 e 3 یرک ع لرش ندا ارک تیعمح هدب رش وص هرق هحنلوا لوق بوروا شاب

 ینیدلزای هلبا الما نبع هدرلهخسن هلک و [۲] (م) ردقو هدنسهخسن ك یسهلک ( ناج ) [] ۱

 ت ]61 هدارح مان : «ط ء2 «س[٤] اقوا : ك [۳۲] (م) ردشملهكرح هدنروصفلتخ هدلاح

 اغا دم یشاش هداز یعاقف : ك . اغا دم یشاش هداز شاقن : ط [1] هحروود

 بس ۳۱ ط
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 یخارتعا كنلاها هتسام هعط قحهنلآ ندرلرا
 سس
 ا

 ردبویملوب هدنوب هلا اشاپ دم زس مکیالوب ناه رولوا راه هدعرق روک هلا اغا و

 غل نایرد) یدلیوس رازوس همظعم روما هڪ ناج ىلع ود زکسهنلوب سو هتلود

 قرا یرلشاب كسرلاغا ناخ ندک هنلا اهنمط ندراربسا كدروک نوک رب (راک وزرا

 هنشنوروک ناخ دلرهدا نانفودایرفو قار ولص [۱] راحراح ققبح یرازوک وقرق یرللوقو

 تیاکش ود لدلک اغ اغ بوق هلاح و بورق توروو ی یر اکب نیربش هناخ بولک

 هایسهحهل نابز كتلپ ود « رولواهلعوا مراحارف غ ولوا هوا » یحد ناخ ناه رليدسا

 یرلکدنا لیصحنو بوروا یرلتاوغا وب [۲] یرلتنکیبن ریش رکم یدالوادیقم بویلیوس

 هرجا یسهر زج مرق ینوک یسترا نامه راراووق بوداروو یرلاغا بولا ندنرللا یرللام
 ایرد هدنشاب رلابق رکسع یلتاوصو یلقادص حالسرب بولوا رهاظ یوه یاه ماع یولعرب

 بودامفهشب وروک یناغا مالسا نالوا یرزوو یناخ یلعوا یارک نابوح بولوا عج لا

 هدیدرو مرق هل وا كح# یالوشهلوا كحهن » هرزوا یناسلراتا ود ززهمردیا یعد وز

 كنوشانقو یرلهروش هنکشک هنبوق كنوشانقراشمزای [۳] یتقازق رساج كيبزوب هرک ىلا
 ردع الوش ییما تكنحال ! رارلا مط تن ون مط رلرازاب نشنردزاب یراهکفد هب رام

 ناسل ود ]٤[« ردزبلب ینملظ یرلقدهصای هنر یسیشک ینامع هسلو یالا هنعرق
 رر یره بولوا هقرف «ةرفو فصفصو [ه]قوحوقوح بود اناغفو دایرف هجراتا"

 هنیامهدرهظ تقو راکرخا یدلوا هتسویهجوا یرادایرف ود [+] نام نامج هرجاهموک
 ناخ اشمواحلصو املعیراهراج هرامونکفدو یراهموق غلابا ددعكیزون بوريك نیحلصم

 هنسهن رالوقوقو یلرب ادو [۷]هراتکیوحنسو یلروصتمونیدلارون واغلقو راک وب وح وتاضقو
 - سپ نوکلوار شارا ناو اوو ا ا والتهشاف بودا رلناسحا لو لاک

 هرزوا یا رسهحاب بودا ولغیرکسع ینا زو یترا یدل وا عفر و عفدینشاکتعدبو

 یضاقو یناغآ مالسا یرزوو ییاخو ززهمردا نملظ یساغمط سا وب ر بولک 3

 مرلجهرقنوسلوایالا» یدتاناخ رلیدنا دایرفود ززهمتسا یناطلساغلق كناخ و یرکع 6

 ناهراومرفسهنبرفکوقسم مرلیجهرقاما نسال | یسهنمطریساالصا ندنرارکنو ندیلنیریش
 بودیا[۸]ضحیرکسعنریشهلجءدک دید «مداشنبیزک انمطریسادلزیسهتشا كاوارضاح

 هنیلا سک یه بودا بسک حرف ود قدتاشغب ینافمط بودوقروق هلبا روز هناخ هله ا

 : ك ۲۰1 ردن :ب [41 یغازف : ب[۲] یراک نبش : كا1 چ ا
 ظح : ها [۸] هرایلپ وشیغو زر [۷] نا ناه ب1 و ۳

 دیش ۵ نت
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 یمهمانتحایس یلج ایل وا

 اضف هدر قلضاق ترود رکن هدمرف هر زح سه ]١[ بونلا نذا انواقو اعرشو

 عرف لا ةقبقح یدقج قازق ریسا كيبزوب ءرک ترود بونلوا ریرحت رارپسا هلم اضق
 كي زو ردفو هدایز ندنسهفاط یرکسع كرم ید کپ هساالتاح شاط ڪم

 ا قا تن زو و کرو اما ردراو لدجح تما یربع قد مع چد
 راررهد ود هتتسوانخللا كع رقور زحرلهسنا نابغط وناصع قاعقازف رافک ردقو افاع مهللا

 هرک ترود یرلترضح ناخاما رد رالکدرداقهتک رحالصا هاساکر کلر اهطصا)ا درج تا زحعماما

 هتیراهف اط یرکسعو [۲] هنیرلاز رم نکیزو كنمراا هنمط كنکییزوب كرلريسا قاق
 ماعنا هم رالوق وق و هنقلخ یجهرف ندلام هنمط رسا كم وو نا ىدا :ناسحا

 [7 جا دتا

 بودا یهاش ششخ هرایفوصو رے اشمو احیلصواماعو اطخ و ء٤ا نیرو یی یدتنا

  هراع هح نرلام هفمط كلرلربسا كس یللا یخد كن ا نکشلاق رسا كس زو او

 ا ناسحاهسراشادقازق ناخوهنراغا [ع] نواو هراشدکماومراغلاتاو [۳)مرایناحوءراکو و

 ناخ بورو اضر ءقاثم و دهعت هشکک و تبالو نابعا هج هرزوا بیر وو یدتسا
 لم شم زويد هدن ار بودک یرلاغا ناخ هلم هنلیصحت لام هراضق میج ندنفرط

 هراناخهدایز ندن رلکدتا رر حم كل راضاقامدقم بودا رر حم یراربسا نالوا هدنګا كيلوا

 | یراوج كی ییایمرکیزو و رایدتبارب رح رسا كيم زوب هرکی تلا بوزایهلس یران الو بوسسنم
  ؟ردلواهنیوق یدنلوار رحت ریسا ناملغهنوق كيزو هرکی یاو یدنلوار رحت هکفدتروع
 رازقهلفدو یدنلوا ر رح [۵] راههکفد ددع زویتلا كم زوو رلر د هنوق همالع لابا

 فرط هنایصح لام بودا ر رح نکیالکد نوناق قامزای یرلیراوج هبرامو رامالغهنوقوب
 یک فسو ماظ جا بودک هعرقتیالو اضقاضق را:اکس زادناكنفوآ لوق لوقو فرط

 شاراو رسا قوحه هدگ رف ماج هرب مدسا ریقح رلیداشاب هغمروو هوالط یک رقم و رجا

 ه راج هدایز ندکیب زو هرک شب ترود یلجالوا ردا ازم ناجیلع یلنامط هدمکیدد

 هکلپهسرل | ناخوب ییاهب هغماط نوتلاررب ندراهلفدو هنوقو ندرلنا رک | ردراو رلتروع

 ۲0۱ نا ... ناب ۰... .ندنلسنیارک نابوجو ارز روقوشرق هاهعلا نیول وا یصاچ ناخن وب

 ریس نس ندنوک چاقراما هديا ظفح هللا ردرلشلک هربق یرلیرحیکب بودا نایصع هاهع
 و

 ۳ ۲۳ هراز ۰. ی رلا هم تاب رو: 2101 تولوا ك س۷ ]
 ۲ (م) رم یلوا یر وات وود 1. مزایا ٠ ط.د.مزابناعبع ا نرم اا
 نازرح ۰ نس.[ ۵1: نوا : .2 6. [)
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 یلوخد هیارس هاب كناځ یارک نابوح ناخ یک

 ند راجآ واما اما لیدل هیات تولوا یخ مت یو تادا هرله وک و هنشوچ و
 ږ زا غم وک هنورک هنس تبول .مالس نورفخ نیا نوا نت را تارا
 .بیاجت هاو یرلراوطاو عاضو هلرک هجنو رلبدورو هدنرالوقو رلبدرک هالا پوند

 .هتنراشحافوراومهان عاضوا كران االصا راکت قاع ناخ ندنآ رلیدتک بودا هات راز و

 رلکلیناکدنز نسحو لدیورو راقلزاسهراحو یتازا ونلد هرات رع کھ بویمآ رظن

 .هرلارقفوبورو راناوارف مالس هبادخ قول نالوا هدراسیو نا كزەرتس رک رار

 ندنا ( وصهرق رهش ) ندا ( عرق سا ۳ لزنم ) بودا لذب راماعنا و :ناسحا
 ینسحهزقمرق راک نایعاهلح نکررک ۰ ( یارسهجاب مظعرمش ) ندنا ( دحبس قا ) ۱

 وقلجو قاردابونالواوتشامو tT ۱۱] بوخ :وللروصتمو رو |

 .یالا رایفوص هلو راخاشمو احلصو املعو رلاطخو هما هاجو رامز هلو یرللوق ۰
 .هنلب كناخ مالشالاخینع بودا سواج هدنتخن بوق هدنوزک هار کاب یا هل 6

 .جراخ ندهللاباتک مکح ماشداپ » بور و تع مالک ر هنلا كناخ بودا دن جلف

 ادا ودداب كرام ادک و یاب هلحو یدنلوا توالت یناثلابس هحناف بود « ها یر

 .بودبا تعيب ندناخ [۲] رایریغ هلجو یلروصنمو ینربش ندنا رلارزو ندناو رلاملع |
 رلنومن تربع نوح كيب هجا نوک انوک .ماعط هنوک كيب هو یرلنا تآ سشمشپ هج

 رلیدلک هماعط یراهزرم [۳] نرش اما رلیدتک اتلاواعدلادخب توتلوا لواتت هدنحشا 8

 هلا رلینامداش رورس مظع رب هدنجا رهش هحک وا نوک چ وا هرکص ندداب كرابمونو |
 .یرالیل بولوا یهاش مزراوخزورو مودیعزور یرلانشورزور مکیدلوا نیز یانود ر |
 ارسا ةللیرلکیرات بش ندنناغارح كرالغاشمو لیداتق كيزو هرکه نکیا ملظم تب

 .هشي رسم یاغود و ه دعل رولوا هدلونمالاسا قاحا ؟ردشلوا هاش نواهروس ر بولوا و

 رپو ادک و یاب بولوا ع هنشنوروک ناخ ر هاب مرق نابعا هل ینوک یحنشب ۱

 .مدنحامرق هسر ولون ناخ یتنق ره هدنماک هنس زوطوا [۵] بولوا رود یرلنوک كلفرب | زوط وا کرد زماخ زیقنج نوناق » کرلیدتبا ]٤[ ًاتنایس هناخرانا بودا شکک ناوجو "

 یئاپ لی زوطوا یدمش :ردزع وناق ال نه انا یوتلاهفلزق رر هنشاب رسا نالوا " ۱

 .« نسلآ شورض رشب هنشاب بسا ندنعودلوا رو هینایع بوشود هنملاط كزعاخو
 .هرلتریشع : ك [۲] [ (م) یدشمک هيد ( یتوجس ) هدرلیرافو ] ینوخس و : ك 1 3
 بودیا رود : ك [۵[ ةنايص : ك [4] ینیرپش : هل [۳] رلتربع : س

 ۱۳ ۳۳ ۵ ریو



 یسهمانتحایس یلج ایاوا
 سس رت

 قلاقولبشعورطالا و نازاق تیالوو ناخ ولبوناخردژا هدووکسم راید هنب ندنا بوشود
 هتسهملخ هفک یدمش ندقزا تالو بودبا راذک و تشک هدرز ردقو نرلتالو

 ردهسرغ یاشام یغودلوا لخادع رق بولک ندتلودرد دج ناخرانأت زونه هدزمکیدلک

 ` دن اا مرف هاو روراو لاجا تعا ناصع کلب نا یارک دج اما

 - ردنوک ناخ «عرق تبالو ور ندامر ردقو ندتلودرد بودا روصت ود [۱] ردکناخ

 ۴ نا تالو لاو اعا دخ يا نوک .یحدود هدعب رولوا نصا كش زلکدم

 بوشل و هلا ناخ بوراو هعردق فارشاو راک وراک ناعا ا ا شکر

 ندهعلف بودا نامهم قاخ هنسهاخ ثنسلح ۲ ] قاب دن .هدب رهس هفک هما مظع یاالا

 تبالو یسترا بولوا یرانامداش رلعفدم زع لاب نانحمه ندرکشلو یرلنامداش پوطرب

 یدزو ناخو ناطلس ندلارونو ناطلس افلق لا رانا رک اسع هورک هورک ندمرق
 نیدزوناغیارک دمع اشاسو اغا مالسا رادرتفدو اغامالسا یلغوا كموحم یزاغ رفس
 مک ره ناسا كب و نتا لع ىق نالوا ركع .ییضاقو اقا سالسق
 نابوچ ) هدلح یرلکجهروتک هکمردنا سولج هدنتخ یارس هحاب هلبا مظع یالا یناخ

 قا بودبا لوانت میظع تفایضر بولک هزعدنفا اشاپ دم قآ و را
 رس مدقم مهاشداپ »اردنا اشاب د هدک دنا توعد هکمروتک هلی هارسهحماب یناشاپ دم
 اک € زکسردا توعد یر هرکس بولوا هدادرارق هدزکلاع تخن ر قا

 زمشادن رقیلج ایلوا مزا یدمش نکل زرولوا هناورها رسا هکمروس رلزو یخد راز

 ررقح هک ید « نسلرتضاح راقانق ءزع راتامباوت هلجبولوا زمانق هدنآ مر هاروتک هل

 کک هله یخد ۱

 ردیا نای و نابع یرافاتق زمغوملرا هناور هبارسهتاب هللا یاخ مرق ندهنکا

 | ندهفک بوشلادو هلبا اشاپ دم قا ربقحو اغا مالساو ندلارونو اغلقو ناخ الوا
 .هناخ یاعآ یر دل کوک د تاد بنا ھالا کم دایر تلق
 لرب ندرشاب بوروس رازو هندنمس یاب كباخ بود داب كرام تولک ونش رگ

 8 اک یارو راز هک کلان اف ئاب ۲۳] بونلصاط نرفکزی و یراقاللق
 هج رکع ردق كيب یعرکی بوئاشوق :نراحالس كنج هلمح یلنبریش موق نوک یتترا

 بولشاط بك [۳] يا: : 2 [۲] ردلناخ : 2 ۱1

 به

5 7۳ a 



aیس ەعلق  

 هدعل ردضشم وا رب رحم لصقم هدالاب رود نکا تحاس یک رف مدقم ندزمنک هاتغ

 لیلخ ) هدتعاس ۷ بودک هرجا یسەر زج مرق هغ بناج بوقلاق ندچ رک ٌةعلق
 بودک هرغ تفس [۱] هدنعاس نکا ردینوک زاناب لر ووشو (یسهلصاا

a : 
 هم)۰ هعلو فاص وا

 راقانق ه اشاب هلقحاول و عباو هله بوقح هنل امقتسا كباشاب دم 2 هنک هل 0 3

 کا یراتح ناح توش ور ول هلا تیالو نابعا ېن زنم 5: سه بوتلوا نا

 [۳"نوزفا برط هلمارلیک كوس ما [] ب ندزکدهرق ۷ ىنا ات
 هنک لبا مظع یالا ید لوا بولوا یسب او هفک اشاب میهارا شوخرس ندنتب

 هنا رس هدهعلق هلبامظع یالا بوقیح ور هک | تیالو یلاها هلم هعینلوالخاد
 مهارب | اشا دم قآ بودا یرانام یداش بوط هراب ]٤[ یلا ندهملفیخد هک ۱ نکر لک

 رزو کسا ور ندنفلشاب یحاتسو اشاپ مهاربا ارز یدراو هتیداب كرام كىا 9

 راامظع ماعط هن بولک هاشاب دم قا ید اشاپ ےہ ھارا یسترا تولوا تفایضمظع ی 1

 نوک یتواهدش یدللوا 2 1

 دیدج ناخ رانا نیک نایرد

 نادوق هداز رام ند نیک دمرق هدیحضادع .ینوک ېچ وا كنبمهحا ید ۱۰۷۷ هتسا

 بورک هلا رلنامداش م ظع هنناه هفک. نوه ءاتود هلنا هغردق [+] هراب شب نوا اش

 یراب وط ی 9 عج هرلهعردق نلوا هدنامل هله هدقدلوا تخادیا ر €

 نالوا کی هدنجما راهعردق و ر 3 رایدتا رلنامداش ه شا نادوف توا یراکنفوت

 نوک ج وا ٥ هدنسادرادشاب اشا نادومق ناخ سشعا راو ناخ یارک ناو یا

 یمایرد ندا هفک و بوبود نکیدلک ناخ کی یتلخ مرق عیج بوطٍ هجیک ج

 د زب کرداشام بیرغ اما یدلوا رملک [۷] ندشاعدزا كراع هاش تا

 بوراو هنهاشداب ناتنفاد بودا روع نیایش رک رجب ردق و هل ا ناخ ی

aهنسهملقلر" كوقصم ندنا هادشود هلو نالک كمحع راد هلسایرد رزخ  

 ىلا قرق : 2 [4] نور رط : CO هدنعاش ٩ < سس 1
 قند داوو ۶ كل [۷] هراب صب.: ك [1] رلامظع و ك

 د 0 ۷ 1



 ی-ههانتحایس یاح ال وا

 ۴ رک تسار س هلو هدایرد هلب رترووا صالح هلاداتنا کردراکدرورت رداق

 تو ررض تد داد ور بودا روع هفرط یر رکسع ردقو هللا اشا ادخ دج

 نم اغو نلاس

 ا فاصوا لی
 [۱ هر هدیا هدا باترب ندنتسوا زون م زات | ..بوذبا .تکم نوک چ وا هدهملقوب

 همدا ناقح بوشبای هنغور وق تا و هراذلک هلال هفرط یر بوزو هدایرد هلن ا و

 باونا تاق رر هنسهمج زعدنفا اشاب دم مرا و ید ناک هزو هزو هدایردو

 [۲ دسحارا اه دال هرات اما قلا رااعدرخ بورو رلهغازف ددع ران وا تورو رلهرخاف

 رف ج وا بورو نوتاآ هنلزق رمشیلا یربغ ندباولا تاق رر, هراهتسکک رفت یدب بوبد
 و سم یراتکب لواو بورو نلطخر اور و رک اور هرانا .یدراشلک انایرع-هک رللتا
 یزک د قازا یزاغ و یرو هقح وح روک ذمو اما هدا رومعم د یلاعت قح یدا

 نت رهن هسلوا رلهعلق هدفرط ییا ؟ردزاغو ر كسک | ندلیمکیا هدننیام كزیکد هرق هللا
 فرط یهر زج نامطو [۳) یدزامقج هزکد هرق بوحک ندند یسهعلق قازا یغازق

 هلادارع كولم رک ۱ ردرلرب لاسموقو غیص ردق [ع] شرا رر و یدف مدا رر لمر

 ندلیمرب زاغوبوب راهستا انب هعلق هروب هقجوج یزلربغیص لیمو یهدنفرظ نامط لوا
 ینرو كجهسلکو هقحوح زمکیدنا روبع نوک ویو یدرولوا زمحک شوق بولوا نق
 هدنرصع ینا ماس ناطاس هدرات ٩۷٩ هنس [ه] کردقل مکح زاغوب لوا یزاغوب

 یالوقص قدنخ مان یرواكرآ هدنرانک لدا رهن زمکیدتا ر رحت نفاصوا [٩]بویقهدالاب
 هدنسا رګ تامه بودا تغارف ندمزاق یروا بولاق هشدق رکسعبوزاق هلینامرفاشاپ دم

 ِ ندزاغو و یک مر بواک مالسا اک هله هزاغو و هداتش تدش ک تکی مز

 :E و ماللسا کل زواجتم ندکی نوا بولزو زو نک رحک «عرق یر هرزو زو

 ۳ ترک کیا كدا روغ هلتمالتسراز ادخ دج ردسوحنم زاغو  ینیداوا قرض هدنتلا ِ

 ۳۱ یاب یا دی [۷] یعرط:یززرط و:یفاصوا:فهنلق و كلا تکم_هتتج رک علف

 [ (م) ردیللوا ( تنسخا ) یسورغود ] دنح رازه : 2 [۲] هراتلک بوک : 3
 هدنسهخسن س ] . عردفلام هزاغو لوا : دل [ه] نشرا :ب [4] یدزاماقیح :2  س ۳ ۰

 قلوا (دویق) [1] [ (م) رلشءای (عرد2#.) «شمریج ندهرکوص شعا ( عردقل مک ) هلوا
 یزرط حرط و : 2« س [۷] (م) ردبسانم

 تم



 شی هننرو كحهساک ندنسهعلق نامط
 س 1
 نالوا رو رنه رورس روالد یعب و رلیدلوا صالخ بوقیح هتمالس هاج ر بود 3

 هرزوازو كحوکر ت ند رللانرلرالو كن رات 1 شلوا قرعه وص رااتف 3

 نه هرانک هزو ندزو ینودنک ید لوا کج کح ند راهرا زویآ 1 بولاق 3

 [۷] رلیدقج هتمالسهنفر طیزاغون ینعلق جرک هود هيا( ل با ۱۰ 6 ٩
 [4] ندندر رحانو نهد ر تشکنا بودا [۳] دنک هن ارح ك دکل وا مالسارگیع 4 و
 ار زردمزال تآ نالیحک هددیکی اما رایدتبا یش یسهبنرم [ه] هزجسم هک اقح رلیدتا 3
 لیلا تردق هللا بانج یبوص و یوص كر ۳ 1 یدمینش ردشادنرف كع ی 3

 یور مدآ تقلخ لق اما یدتیا تلخ ینوص كرلتآ ندننیط هبک كمدآ ترضح "
 ر لاتح ییا یرلقنرط بولوا یرلطانق هدنراشاب یزعوا نکل یدبا راو رلتآ هدشرا 1
 [5] هزو هزون هلرلت | ؟رلیدروک یخد تکی رف چوا ندنا یدبا رلتا لاکشا یر "

 هرزوا زود نرلرک ۱ كنبرلت | هرجا نملاةفرط ناه رارودک بوقح هتنام زکدهرق |

 زو بولوا راوس هنیرلت | قالبج بوند هللالع الکوت بولوا نایرع هدیراودن بوغارب 3
 یوا بوشر كر هداتشتدم لوا هنیراهل كنسررلت | بوروا هزکدهرق نراودنک ندنتسوا

 هرلتکیو هل رلبابساررلمدا ندنسهعلق شرک ن کر لک بوک و سینایردهل رلت اردقلمیمرکییخد
 : (تی) ید وا ادخ دح بوش |
 تسرانک رد تمالس یهاوخ رک | تسرامشب عفانم ردایرد 3

 ر هنغوربوقی | كنسیر كنم رلتکی رانا وب ادخ تمکح رلیدقیج قرط یا جک وب بود
 صالخمدآ کیاتآ ر بوراقیج هتءالس تآ یخد ین | بوشپاب هلل وح ناج مدا شلوا بآ قغ
 هدمظعنآ رق هدنقح كرلتا نالحک ماعقالخ کردقولخ فرشا رلت ا هک اقح رولواشعا

 ردرلشمروی ( دایطاتانفاصلایشعلاب هلع ضرع ذا ) هد ص روس هددیح ناقرف و .

 رف یدیو ردمشمامهلوازست | سأر نوا شپ ور ندلبرب یللاب وس كى یرلتا رقحو نوحیکنا
 نامط وغرق یخد مدا یدب و رایدقج هنفرط یسهملق رک هزوب هزون یخد رلمدآ

 هزکد هرق هرزوا زو هدنکو ا نموزوک مدا رغ یدب قاجنا راشمقح هنفرط یهر زج

 نللاعلابر هدهران آ رلیدلاق بوینشک هرزوا زو رلتا ددع ر نواو رایدتک هنود هود

 : 3 [۳] راو قیا رطس ر هنس خل ب [۲۱ ها ۵1 : ب .. ۱ 6

 (م) ردیللوا ( نادندرب نخانو ) یسورغود [41 [ )م( ردیللوا (دنسپ) یسورغود ] هدی دن 1

[e1هرزوا زوب هلبرلت۲ : ط « ك« س [4] زاجا : ك  
ِ ۱9 



 یس«هانتحارس یلح اوا

 یرارانک كزونو یدالشاب هغلوا مسکنم رازوب احماج بوتوا رتج رتج زوب هرزوا ایرد

 راوزو راجت خ هدورک اما یدالشاب کم را بولوا شدشد ندنرثات یترارح كعارب وط
 کف هلق یتنوک هدنراقدلاق بیرق هرهظ تقو بودا تلک را یطب یراموق رانا و

 1 تن زو هرزوا ایرد بولوا راح تدش نکس بولوا لاوز تقو بولیکید

 یاشاب ناه هحنلوا رادهنخر لزو یرلر هح بویاتاح راح راج رزو یضعب بوت وا
 هرامدا نالوا هدماح وشرق یرلمدا یرج چاق ر ندنرامدا یهدنناب یدنک ردم
 ا الا اک سا ود رسک هک ترا یدالطا زو بوردنوک

 بوناوهدنتسوازوب ناه ( هراپ زا تاف الانمو ) رایدارغوا هرزوا یسایرد زو بویقاب
 هدرکس هدرکس [۱] قالتارک | و هدای رک | رلرانأت ندرلناج كباح نالوا هدنشاب یلقع

 ردق یمرکی و هرع شپ نوا ندراناق ورک هلبرلهرع اما رایدلو تماس تو یرب

 یرلمدا بوت | ربا [۳] ناقروا هنسیضمب و رایدلوا قرغ [۲] بوکوح هزوب رلمدآ
 ةأر لاو ةعاحیشل نمو ) رلیدلوا دیش یاعت«الانب و هني بولوا قرع یسه و رلیدراقیح

 ندزوب ندنراهرا كزوب نیلطاح هلبراتا رراوسكباح ینیاما ( نارداهناکهناوت ندیم دی

 ندسشا شا ؟رایدروک رلنلاق ورک یخد و رایدقیح ءنفرط مرق بونالود هلبرات | هزو
 ا یرانالوف كرار ۱ هدیرافرا و نرلنایوا ندنراضشاب تكرلتا لالاق بو

 بانر هزوب ندزو هابراقارزم یراق هدنرالا یسودنک بغار هدنتسوا زوب نراتآ

 یربشآ هرزوازو ینیرص یهدنل بوحک یرلقایا هزو یس و رایدجک هتمالس كرهدبا

 هتعالس بوقیج هرمشط ندزوب هلباتنحم كيب هنب بویموق هغمصاب هزوب قرص ینلرح بولک
 بوسا یراکزور سودل هدلحم لوا رکم اما ردیهلا ھوم رب تأرج لصاملا یدرلک

 بولواهراپ هراپ ردق یعرج نمرخ نمرخ زو هددحاو نآ بودا هراب هراب نسایرد زو

 هل رات راه رفن یمرکی هجنیلشاب هتکر حرلزوب یرضود هزکدهرقبویلشاب کا نایرج
 بولاق هرزوا رلهراپ زد هدایب یخد رلمدا ردق نسکس شع و رابدلاق هرزوا یورپ زون

 لصاما ردایرد هسراو هبناج ه یه بودرکس هرزوا رازو ردق یمرج نمرخ كوي
 تند لوا هام رک و هلا زو هود هود راو یولوم هوا زون رلمدا رفت یمرکی

 سیا برلوا هدنشاب یناج ییقع اما رلیدتک كرهدبا دایرف و نا و نانف و ها هداتش

 بانر هزوب ندزوب هسیا ناق یسهراب زو یریغ رب هداج یننق راتیکی زابہش ندرلنروک
 3 ناغروا : کا EF بولس وح تب . بولر وح : دا «س ۲۱ الت 1 ب . والتآ : 2 6 س ۲ )

 دشت ۱۱۳ 0۷

 ۲ ۰ وتسسس

 سهم سس جور و ی ان تیز تحت جی شات نت فتا تا



 منا یی E E تای

 دعیالو دح یب هلاع قالخ بانج ناعمایو ناما هلوا رسم ناعا هدست ا نامرد

 ب هناخراکوب نوک ه ایر ی یالوا ریصش ر رقح و مکنوسلو | نو زی یصحالو

 هددوه دروس ا وز نوک رب ندنسوفو یدمردکح د رس ءَ .هدمآرس ۱

 بورجحما بورد هند تح هللدحا [1] رد ( اهقزر هللا لع الا ضرألا ف ةباد نم امو

 ثازک و رکش كلدص ههللالاوز ی رب نیالبا شرور یرقحو بوداشوق یو
 ندتالو نایعا هک نوا نوک نوا هلا اشاپ هدنسهملق نامطوب هدعب جی راتلو دج

 قوذ بودبا یرلتبح ناج هلرایربغو نح یلع ییغوا كب ىلع شیوردو هداز اشا نامع
 هل | یسهر,زج نامط بوسا [۲] دیدش مر رو اتش تدشرب هحک ر کرا

 لماک نونشرا مع يوا رد رک د هرق زاغو نالوا لم زکس نوا ینیام یسهریزج مرق :

 لالا یف اشابو ی هاشاب كنءدلوا دس بولوا دمحینم هل ازو یزاغو زبکد هرق

 هن هدتعاس ر ندنامط بوک هلهاکش و راب هلح بوردلاج نرارش تلحر سوگ

 هرزوا هداحسر و لوزت ندننا راکماک یاشاب بولیراو هلح مان ( ینرو هقحوح دزنم) ۱
 ادا ناه هد رانسحک ندنتسوا زو و هفرط وشرق رالوا تلاص ىق بولا ےک

 مس هرزوا تآ ربقح هللا رامدا هداب ردق زویشپ هللایلع اکو هل سبب ریقح

 هلع ار نع ەدملا اور یو لابی بولواهدام ات بوعار هع رامادخ هد ی بوح

 و هرزو !تاو ید رک لر كمدا ندقووصامآ مدح بدو هدا هرزوازوب

 تر هنفرطنامطیرب بود ات ا رقح لالا قناه یدر قند بوتا

 هرب شلوا یلاوشخت دالو ایوک [۳] یو بیات ر زو مئاطلس هدژم تلک هاش

 ناه هڪ د e ندزو ناه هدنعووص حابص و ودنمننع ٩ یا ددم

 ران ةروا نوزوا یط وب ندرلیا و رایدردنن هرزوا طوب یاکرد نوزوا هناد ییا ی اپ

 و بوم دا یزو ۳ کک كاش ربقح

 ی 1 e dS بوقح ندفازق نواز مت هاب

 تاقحاولو تاعبا و ینل عا هل كياشاب هدعب یدرودبولوا رظتنم هنیراهمک هنس هر < مھ

 را ودار و طیر هلم یلکو ی زج ینا عا یخد د ك ریقح رلر 2 هدتعاس ر یر لعاب ا

 ا را رخ 8 كباتلاع باتفا هدتعاسیجنج وا اما دو وع از وا هنک هک راب

 کالا اط ك رو دخ + ۲ راو قیحا رطس ۱۳ هدنسهخنن با

 تا



 . هددابییدا هعلق رومعم هدعدق نامز رلرد هنسوروای زرمود [۱ هقحوح هدسور ناسل

 هدتعابس ۵ هب ع باح هن ندا ردشخ وا رب رحم لصمعم نک ردد اتسع اپ هلا ناح یارک دم

 ناهطرا وتسوا راصح یع لامارادر 4و ا فاصوا

 ۳ یرانامداش بوط ندهملق بوقچ هلابقتسا هیاشاپ نامط "یاحا هلج نکرربک هبهملقوب
 ۱ [۳] هاب هرلیلاشاب لج تولوا یضاق یدنفا ... دنس یلهفک و راهداز اشاب نامع بودیآ

 ۱ تحارتسا هدنرلهاخ سک ره یدلوانامهم هدننارس هداز اشابنامع اشاب بولبر و رثقانق هلا

 | ندننروب هقچوچ کمک هنسهرزج عرق وشرق ندنامط هرز وب مکیدآ رخو رایدآ
 بولکوس یزو یسایرد قازاو بوقآ زوب یسامهنبام ینروب كجهسلکهدنفرط مرق وشرق
 ۱ امرف قاروطوا هدنامط ُهعلق هدک د لند ردلاكمع هعرقوشرق بودا نایرج زو یفاص

 ۲ یلاکشاو یاتسرام كنامط هعلقو نکردک هناتسغاد هلا ناخ یارک دم مدقنامو یدئلوا

 مدزمتحایسو مالک ُهصالخ [۳] ردشعلوا ر رحت هدالاب هلح یناصوارئاسو یساوهو با و
 . هارسو هنازاقو هرطالاو هاخردژاو هناخولاب ا ندنسهعلق كر كوقصم هدنلحاس رزخرح

 لصاحاو هدنرانک یروا كروتو هدنلحاس قیاج رنو هدنرانک لدا رو هنامرک قژومو

 ۱ هک رم ندا بودا اشاع و ریس نرامیظع ُهعلق [4] هراپ یللا زو كلوقصم هدرلرب یربغ
 ۴ رادماب ددع ... هلح نالوا هدیراسپ و نع كن ره هحیالک هعازا هعلق ا توک زاد

 1 تامه ندنا بولک هعازا ات هرزوا یسایرد زود هاب رایک قازق لنکلی ندربصح یراهعلق

 ۱ هو یدادشو مالا كيب هح زورو بش بورحک ربرهمز و نیمبرا هرجا یسارح
 1 بوش ود هات ترک رفت ت < هد تد لوا یارک او قیم كم نر

 ۱۳۲ هد بلا دی لا با نوکرت ادخ هم ترک ماجا زت دود كنم هڪ
 ا علقو هدمالسا زاید [ه] یسردر بويا لالاشوشم نآ رو بویمردکح زوسرکج

 | حبص بودنا شومارف هلج یرفتنحم و هار تقشم بولوا لخاد هلتمالس و تح هنامط

 | هللدخا مل هللرکشلاو هللدخا كدرديا تدابع هقح بودبا راصاخ تب هناخه هناخ اسمو

  هدایلد ناه یدلدونوا هلج رادبادش مالا زمکیدکح ]٩[ هدیندرهد ورک كلفوب هک

  31 ۳1 SREودنسهخسن ب هدارو [۳] ردزسهطقن یسهخسن س . رزق ِ

 ردییکنثم یهخسن س ]..یتسردنت :ك [ه] هراپ یلازووا زو :ك [4] راوقیجا رطس شب ۳
 هدنود : ك [1] [ (م) ردیللوا ( یتسرد ) نالوا كعد یسورغود ی.ورغود طقف
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 شی نفر اوف

 عاشبا قترا هحنلوا یتقو هل وا هنفوت را ء3 رگ هد گیم ناه راد

 یدکهفرط یرب روفلاع رکسع هل و یدتبا اجر ويد «راتسوارب هتیوب ناه رولو
 9 شم ود هسومیم یک هلنکچهع و تشه لوا یلج مها را ییدنفا ناود رقف

 یامرد و تقاط هکعآ قطن ر و هفملغا بولک تا اشاب وراز ق نا کک قرض

 بوروتک [1] هنعانق ینیدافا یرامادخ هله شلوا تاداج بلاق ناجیر ایوک بولا ۲
 هرکصندنرلکدع هفرط یر یرکسع هلج یخد اشاپ هدعب یدلوا شارف بحاص قترا

 كدلك افص و كدلك شوخ هلتمالس هیاشاپ ندهعلق هدک دلکهنتل | یسهعاقشاطلزق هاب ایالا

 یخد راک ایر هج و یسهجاوخ كکب و یشدنرق كناشاپ هح | راپوط هراب نوا ود

 و هدتشق و رایلغوا هحف یههرب » بودا راهظساع موتش هسرادزد هعلق و ه رایج

 وا »بوډا دایرف ندر لم رب درر ک بول آ بوط هن هدتماق

 كرا وط هل رادزد هعلق وش ن وحیکشاب ز نع اطلس » بولک هاشاب ود « راندي یه

 یه » هدک دید مد الف نوع ردا لقاع یاشاب رلبدتسا"احر ود [۲ ] « كروا نرانو

 و ارزو مرد واهر ونو ردا اشاب هدک دید «رلیتا یعوط هداتش تدشوب اطلس

 شتا ر بوند « عهدنا نالف هتیرانوناق » ردنا یدنفا هجاوخ هدکد ید « ردراشلک هآ
 نایرد ) هدقدلوا رهظ تقو بوللوا لوانت یتفاض كرادزد هدعب یدنک هک بولوا

 :ناجو نداد نورد هرک رب نذؤم [۳] ندنسهرانم هعلق هک ن اه ( یراب تمکح یا تربص 1
 لوا یلاعت هللاابنام هجنرودلو اهر هیدن كنالک بود رک | هللا رک | هللا ندلکوک

 هراب هراب رلزو بویلتوک یک راپوط ندفرط سه ه دا رازوب نالوا ا

 مظع رہ و یخد لوا 5 یدلوا هع بولاق ناشن و ما ندزو هددحاو نآ بواوا
 شاط لزق یزوبو کردنایع هادخ یدبا [ع] ناج لایخ و E زو الصا هرزوا

 یدلوا باع بولا نراناسحا قلاق هدعب ردزشمک هلو ندنتسوا زود ه هدنک وا ی۹ ۱

 بناج بوقلاق ندنا بودا لذب ءرلارقف بودا رلذابرق هناد نوا, اشاپ هدشاط لر

 لزع) تودک هدتعاس۳ نعول راز نولاق هدزهرط غاص یسهعلق كرم نکردک هب

 (یاقمولش هیرق لزتم) بوقلاق ندنا كدشود هنبرایوک ناماراد ادخ دمح (قجووص 4
 [۵] (هقجووح ةعلقلزنە) بودک هجن رانک یرالوک قلاب تعاس ٤ هغ بناحهس بوةلاقن

 ٠ك [4] ندنسهرانم شاط لزق هملق : ك [۳] ككا نيشان :ب [۲ هغانوق : ك [۱]

 هقجووج : ط . هقجوج : ك [۵] باخ : س . پا
 بیس ۳26 دی



 تحت

 یمهمانتحایس ىلج ایلوا
 سس

 راناقروا ندقازوا بودروطواهرزوا طو یلکرد نوزو هناد ییا زکیلای ادتنا یباشاپ قلخ

 بوروطواهرزوا هداحسر بوک هیتمالسهنارط وشرق كنابوقرهن اشاپ بوکج یطوب هللا
 ۲ ی یا ۸ ۱ هل هرص یدراو یدلوا رظتنم هشت تما تن رک وای

 ]1[ بویمک ه وشرق ها یدک هتسها هتسها کره رایدک هد رکسهد رکسهرژوا زوم ی رطق

 یدرولواروقح زو یدرصیهزو ره ردانادو ماع ادخ یدلوا قرعو یدک هد" زو
 بولوا زود یسورک راهصب هد یری ی راجا ید ی ر ا 3 یار ۱ واو یر اه

 : 9بع شوبمدمب بوکوشرق ررررب یخد رلتا هلج ادخدح یدرولوا روقح یسیرلیا
 یدراشمشط هوشراق رامدا داي نرلکو كراهرع هل مدقم ارز یدالشاب کبک

 ندقرالابویلغاب هلبا رلسا یراهرعو یرلکلرکت بوراقبح نرلکلرکت كراهءع هلو

 هدا هادرر ندیررالو رر رر یرلت | هلج و رایدرحک هوشرق هکح کج یرله رع

 مزو رایدحت هلتمالس هم بوکح اا هرزواراموق ناوک ودهرزوازو قو ارج

 هنس هلق شاط لزق تمالسمللا یرلهرع یلتآ و یرلتآ سار زکس نوا یخد زع رلکولع
 ی دو رک رسا و ار ر تارقاق ,یراقدب ر هل نهک . بیجک
 ورکو د ززهمجک ندزو نالوا اديها رجس وز بولاق رامدا بصعتم هناد زکس ید

 فک ك نسیدنفا ناو د هجن دا تاقنو د رلب یراودنک هسقورانسحک زبت اشاپناه هدن راقدلاق

 یرابصهتمیموقناتسغاد ناقهلایسودنکبویمقچ هرشطندنجما هرع[۲]بویمشب یفویک
 ظفاح ابو مفاد اي ندانسحاءایسا یک و نیتذومم یک نک رکج هدایب نسهبرع كنبدنفا
 زو ندنایر, بوک هزو یهرع كنسيدنفا ناوبد ناه نکرلرع وید هللا ايو عفار ايو
 یودنک هرشط نده رع هلیلوحناج یلح مه ربا ربقف یسیدنفا ناوید [۳] بول هرزوا

 یراناملسم ناتسغاد بصعتم هنادیلا بودک هقرالا نده رع ككرهنوروس بوت | هرزوا زوم

 قرض هقدصابهزو قاربوقوا یخد یراشادلوم [4] رثواو رایدلوا قرض بوک هتتلا زوم
 ینساءامسا رلنالوا قرض و رکم یدلوا قرغ یحاقرب بوقیح هرانک رب یحاقرب .قارلوا

 بولوا لطاب یرحس كزوب نالوا ادیب هلارحس هج راقدوقوا هل اداقتعا قدص ینینذوعمو
 بورک یقلاق یلالمر لاح و نامه یدلوا قرغ ی بولوا صالخ یک تولد زو

 « هغاشياي مکیدکح [6] اما م یاو » ردا بوروا هر نعانلاق ندنشاب بولک هننای اشاب

 هجم رع نکرع كلاين هراذگوشمناطلس» ردیا بویلعا بودیا دایرف وید همرحس ین
 تاما : دل [ه] نواو :دل [4] بوقلاق : ب [۳] بويت : ك [۲] بوە : ك [۱]

 ۳ ۳9 دی
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 یسهرودک و ط یس رېن ناب وق هلبارحس كن رب
 san اوت اس طاووس تست سس سس سس سس سس سم سس سس سس حس سس سس

 بولس هلبا راق یخد یتساجن یهدنللا بوبوق هتیوق هنب بوروس هنرازوک بوراتج
 رداقلاقناهقدلوب هرزوا قایا هدنرانک نابوق رهن ییاغابو یدلک هننای كناشاب هود هود

 هدرکس ندنتسوا زو یدنک ادتبا قلاق ناه بود [۱] اب کشم هفرط وشرق اب
 تواند رارکسع نالوا هدای هجو یدلک هاشاب بوک هفرط مز * 6

 زو ردمدآ ی بولوا نلاق ردق دغاک زونه زو اما رووا اب 5
 روقج ردق هرفص ردق هرفص هدتلا یراقایا كرامدا زو ردلاع ادخ هر و

 یتکلعسک رح هدنسلباقمیسهملق شاطلزق لو یدرتوا زو رتح رنح بولوا روقح

 . تلخ یسهعلق شاط لزق نالوا هدنفرط وشرق كنابوف ره بولوا لحم ینیدلوا ماع یلاح

 بودباسوب یاپیمزر, رس بوشلوب بولک هباشاپ دم قا هرزوا زوب بولوا هدایپ هاج
 زر نکیا شکود زوب هدتعاسو زت بودا تان هتیرالاها هملق و یخد اا رابوروک

 یسهملق شاط لزق وشرق ینسهلج هلبرهناخراب ثمالسا رکسعو هلزع راهرع یراق
 ,یراتارفهملق روک ذم لا یف [۲] هجده بودی احاعاوماریا ود لریک هنفرطیتماللس

 تعاس کو ابروط و لاوح زو چاق رب بوک هنسهملق شاط لزق هدفرط وشرق هنب

 .یراقایا تآ کرنیدنا رالوم هرزوا زو هدر چاق ر بوک ود هرزوا زو بورتک یراموق

 .كنقلخ یسهعلق شاط لزق لوا ادلح ناه رایدای رللو هجا وند هلد یرازو بولاق

 ا هلابیک و هللادهش و هللاملع اما رایدرک هرزوا زو هناتسزک رح وشرق نرانویق

 .فود قوا رب مظع رحم یک نابوق رهن هدنا رب کردشملوا هلون هللا ی هللالوسر دمت

 رم و لدا ره نالوا هدنتنالو وقصم یلاعت هلا صاب اما [ع] یدرود [۳] بوود زو
 . نلاق یلروماح هابس و یلموق یرلرب ضعب یدبا لکد 13 روللب الج یک یرازو قیاح

 ندنناقنوا هدلومالسا نابوق رهن هد وو یدبا الح هنب یرلر ضعب نکل یدا زو "
 مکشک ود الع هلوا یر ضعب ردر قم و مساو ردق یسهلکسا تیم هداشاپ مساق وشراق 3

 يطا کد هدنناب تلا لدک و و یدیا نایاع رلقلاب یراندا كلروانش هه

 رازوب یهدنک وا یسهعلق شاط لزق وات یجوع كلزکد هرقو یدرونلوا عاسا یدایرف

 بود یدلک اشاپ یرانایص و یقلخ یسهملق شاط لزق نکيا هلو هنب یدرلک هرزو

 .هعلق ناه یدرارزک اور یو لابی بوکس 8 نالیج هرزوا زو بودا رل مد

 .هجدیا نامرف بودیا حاما و مارا و هی ود كر : ك [۲] او ۱1 9
 یدررود : ط [4] بوکود : 2 [۳]
 هی ۱۳۹ ۰

 ره



 یسهمانتحایس يبج ایلوا
 ۴ مسن تم سس سس

 تمایق بوروتک هاب یرارداج ردقو و یرله رع ردقو بورابوق نتماق لزق كراکز ور
 ینوصو رک | مدرتسوک هرازسنردق همشر لتفرعم هزبس لو! هدشا مدیان نرتسوک

 یدمش كرو شورعزو و نوط روک ر و قادصر و تا رب اب درک س سا كمك وشرق

 ناسا هلتمالس زکه لج مهدیا بالزو بورودکو ط یوم وو مهدبا تماق لزق هند

 زساقح هتمالس هدوشرق بولتروق ندنغاجا كنه و بولوا هش وشرق هلا هجو
 هبیدنا بلطهن یه یشاب قلاق تود نوسلو" هوا ددم هربب اشاپ ډم وقف ناه هدک دند

 هتحا نامروا ر یرانا قلاق بویلغاب هدفرط ر بولا [(] یا قلق بورو هدایزلا عم

 3 زل یناصا هتس# اما یدروسروک قلق هدر یغودرود بودک هن اما یدنک بورک

 موق رانا رحس تاربثأت بیارضبیاج ناییرد) [۲] راب یسیدنفا ناویدو اشابو ربقح الا
 [۳) هفاصمر هدندرا كفلاقربقح ناه نکیا رونم شوخرب باتماع باتفآ هدلحمو (قلاق
 تخردر یرانات قلاق ناه مدردا رظن بولوا ناهن هرجا [ع] ناتسخردر هدر هدبعب

 هاوهبود انایرع یر دهددا بوداهدز نارابهتسی یعیبودا [ 6] ناسواهدسدكب منم

 راق هدر هرک چ وا بوبق هنیزغا بوراقیح یسرت ندننوک بولوغودو ]٩[ یدتود
 هاوه نرلقایا کیا بوق هر نرللا کیا بولک هتناي یتساج هنو [۷] یدتا هلقط هرزوا

 بوردش راقنتساح هللا لوصویدرود ینشنا شا بواایاد نراقایا هجاغاروک ذم بوردلاق

 ناهیدرود ینشا شاب هرزوا یوک قلاق نامز لرخر و یدروس تساجن هلبراقمراپ هننلا

 یرو كباتفا نالوا هدزعرزوا بورارق یرافرط لامثو برغ و قرش مدروک ینا

 راک زورد دش تدشر و قر ودعرر بوصب تاملظ بولوا نوک دوک امسج وا بودک

 هجاغا قلاق مدروک ینا [۸] رنیا هرب بولوا هراپ هراپ نوک لینربا ایوک بولوا ادیب
 [۹] نتساحن هحماک بودا رود هرک درود چ وا هدنناي كنتساجن بوردنا نرلقایا ینیدایاد

 نابوق رکسع مر مدروک یا یدراف رلتماق بویقاش رامردلپ هدا هیاوه بولا هللا
Eقلاق لر كل رادب 5م ونبش رق یوص یک ف بویلشاب هفمشاساق  

 هدندرا كغملاق یخد ریقح نکر دک ورغود هرکسع بوليس هلا راق نتساجن كننلا یخد
 مدر و مالس بود « واطودنام » هرزوا یناسل كرانا بوشم هغلاق بوبوروب هحعیرس

 شاط رب یراص زدق زوجرب ندنزغ او یدلا مالس بود [1۰] « ودنومواط » یخد وا

 اسم 221 01 ناتو 2 ۲ فار ىد 3 ۲۷۱ نیا اف 1

 ودامواط :ك [۱۰] ندنتساجم :ب [۹] یدشوددرمپ °ك [۸] ىد :۷[2] یدنود ك ]٩[
REی  

3 

9 
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 زنم یتفچ افا رم

 یلتنج اغا رع لرم

 رد راطوا كداغارم یسابرقا اغا یزاغ رفس نالوا یرزو كزع دنفا ناخ یارک دم

 قداماقح هتمالس بودک هفرطر بودا ثکم لماک نوک ید ههر ودا یک

 ادخ ده [۱] ردنالزو هلو ردوص ه یزاغو نوخادا هلو یزاغو کلب ه ارز

 نهج هدنرلکدید رویلوا بالزو کوا یسهعلق شاط لزق مکیدلک ربخ نوک یز کس 3
E 13نوک کا بودا لمح هره اسس و ه راهب رع یرلهاگنو راب نآ لوا بودا  

 راورایک هو نک ود زو ه ؟كدروک قدرا و هنرانک نابوق رهن [۲] بورانلا «بناج 1 ۱

 ور ندنوک کیم یرلز وعلم هک رو رک لکد نگ یربصتمکقدلوا و هدر تیک )

 راشمر وربخ نالی بود یدک ود نابوق بولوا رازجاع ندمرو [۳] راهظ بویلسب یز
 یرارداح هع هراحه ندزو یرلفزقرداح بود !هروق رارداح هڪ ر شما ۱

 ر نکرد |هلواهدادرا رقهدنجشابوروقیرلرداح بومالعابنرابانط هراجاغا یضعبو هره رع

 بودا هرابهرابیرلهمیخ هلح راکروزراک زورلوا وا مظعرص رص دابر و ملاورح 1

 [ع]رسرعصورسداراک زور یرلهب رع و بودا ینشا شابی رله رعهح و بوت | نار ها وه 3

 م قا ف نح نمرازوک هم زاد زود باس رک کت تو وک رلا رک اکو

 بورد ودراک زور برع نکشلوا ناهس وا هنتل | ه معرب نکیا راق و ىلاع ر زور اشاب ۴

 ناشنرب ندرشنو رشح مکیدلوا الیواو تیصم ر بودا صالخ ناج هلیجوک اشاپ دم ۱

 قدارغواهرحس یرایزاغ رانا"یزاع شمروک شا یضعب یدلوا ینوک یسقتیسن بولوا 1
 کا تم وادم هراننذوعم هروس بونا هک هنت رانا | ہم لقاع یاشاپ دم ناھ رایددد

 هداشک اوه لس بولوا نیکست مقع Ta رزرو راک زور ییامت هللاصاب هدن راق لشاب ل

 هدردنلاح خزر راو ناتسرامعه و 0 کا هدنف رط یر كەابوق رہ هنساما یدلوا .

 رلیدلاق هدب ربح لع بول هر د یک نار درب نه زا وو لد هنادهن و ه ریهظهب بولاق 9

 کب اشا یدتا بوشولو هاشاب بولک یرانا قلاق هی هحوق ر هدلمو نا ٩

 مو ند بودا نع بوروا لا هع مالک هداشاب یدید هلا نع یزاع وقط كر رض ۱

 ادرس یدمه ماس ردا ین ورو دک
 بوبا رانلا : ط «د [۲] [ (م) ردللوا ( ت9 ) ورغد ] ریزوههو : ۷1

 ییداوا هدارو هسیا هدرلهخسن رکید ردقو هلک چ وا و هدنسهخ ن س و ۳ )۳1

 )۸ ردنکم قلوا ( ینرذص و ربا ۲ ۳ ردهدلاح رب قج ها وقوا هد مش « رسهطقن یک

 ۰ تیم ۱۷ ۷ بن



 ناع

 طولحم هع یچ رپ ك ندا بولوا ۵ ادرج ا بولیر | ندع ېچ رھ كج ریغص رم و

 O تب هب صع بنا هت بوک ید لیمو رولوا

 ناخ [۲] روک ردهعلق بارخ نارو ر هدنشاب هد ر ردیسان یسهرفک زونج

 هدع دق نامز از ز ۸۰۲۳ ەس روت عف و زغ را یطظغل ) n هنا بارخ

 ور ناک رو دال یرلابس زا هدر كی زو هرک چا الع ییا مظع رهش

 هلبامایارو رع بولوا بلر بل هلا لمرو كا كاخ یرالو الح شمردبا هطاحا یرهشو
 [۳] ۲ نسا شلوا زاقا ندتتلا هءلق بارخو ناع رهن

 وص 9 ولوا وه

 .تعاس ۳ بوک هفرطوشرق هلا راتو یخد یرنو رولوا طولخ هزک دهرق یخد نابوق

 ۱ نود

 2 1 ا هملو

 نالی ]٤[ هدراید و شما رار هک اخ ناخ روم نما هملق ابز ر هدعدق نامز

 راس قترا بونیروک نالی چاق ر [0] هدید رول ٌةعلق وب هلبا قتمالوا برقع و نابج و
 ندنزاغو[+] هکساب بوک یلنالب هعلقو ردراو هد مش شرب رارد رابیئالی ندنفیدالوا

 مدک دید [۷] یلهشود هنک اخ یسهر زج نامط ینمی هنسهعلق كرغ وشرق ندنزاغو نابوق

 هلح بولک ريخ ود ردهلوا ید یزاغو نوخادا ردزو هنو ردوص هل یزاغو هکسلب

 بونج ورک لو كلنوک رب هللا مالسا رکسعهلج یرورضلاببواسک [۸]یرلکلالرکسع
 مدنک اخیزکر ج [۸] هک افشبوتواهفرطوشرق ندنتسوازو یابوقرهنهس بولودهنفرط .

A 3 ۱تعاس 1  FO]مدراراید و : ب ۲ ؛] دنا بوی ۱۱۳ ری  

 مدنماقم ( مهشود ) هکر دلو به هدرلهخسن [۷] هکشلب : س [5] هدننورد : ك [ ۵]

 هک افش : ب [۹] (م) ردبسانم اهد قلوا ( یرلکلرا ) [۸] (م) ردشملیوس
ORE ۲ دم 

 )تل

 )0 یا ناف ار یت

N; ASR TEE TINIE 



 لر« ی و ناخ

 بوک ودهر تودانق را ر وص نازو نازف هد روا ا رگ ا بویلوا ل قاع وق

 ندا اک بو نقد بوزاق روقوح ردق E نیو مدآ مر وک

 0 بودا روع ندرب یگاتح و رفاطب یلوص و ا ندابوق رم تعاس ۴

 كرو و ;BE یدومرا طلخا نام بولو مارآ لدو وص لس بورک هجا راز مروآ

 ۹1 ناق م لڪ ۶ دتا و توراو هل م 3 دل وا لاتح لزم ) كره راما

 ود( كزوا لاتح ) ها دا و یاغو موق ردەر رج مظع یئامروا کک ند هر زج

 نوک UL یه رک تاهمه 7 هدف ر ط وشر ۳ ندننس وا و و [۲] یناباق رپ هر و

 بوطرو هغ تاج تعاس یا 8

 شمع ا ناخروع نوجا قام وا تم ااع هرجا یسارح تاه سرق هایوق

 توک یو رود یه د ناخروع نوحکنا ردهتشب یخ

 را لا

 رولوا ط واحم هنیزاغو نوخادا هدنس رق یسادا نامط بولیر | ندنعاطب یر نابوق ۱
 دعاس © هب سع بااح هلا ر یلشماق و یلزاص هب رع تمس هب نا

 | ۶ ] نع یج ره
 ندنتسوازو یره و رولوا طولخ هنابوقره هن بولیرب | ندکز وا لاتح ره هو ۴

 بودک هبرغ تمس هني هدجما قلجانا تعاس رب بو

 [ه] زغ ی یکی رهن
 هزک د هرق هدنزاغو نوخادا هلا نابوقرهن نالوا نصا بورا ند یف ا

 راطو ندراشماقو رازاص ز روا ها بولو [؟|تالوص یر وک و رولوا ط

 جر كي زو هفرطوشرق [۳] پونادلب نوص بویلعابیراطو هنب . رقور وقلرلت | ۳
 ۱ تو ناتسلوج ر ثعاس ۽ لرکچ ع

 بالوص:ك [11 رغ: ك [ه] رغ: ك [4] روع:ب [۳] یابوق :ب [۲] نابوق 0 ۱1
 ۱ بویادلاپ : ك « س

 ج۲۱



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 رها و ندهاح ره ندشالووقعم ود ]٩[ مزع و یاده, ههاشداب ولتداعس ا. ییا
 یسلاق عاص مراشوف روقوص ییاو نوموط ر وا هلل مکطا مدررتک ور ندلدا

 [۳] نارلعا ندنسهشال بولا ندنزاغو و یرلقایا نسقلحو یرلهدنک كشوق نلوا ود

 هنسهلوقم كیوک و یدکورویط و شوحو ارز مدقار نسهدوک بولا [۳] نرلانج و
 هلذم هلاخ نسهشال كنوقنوط و هدرقح نوحیکنا رازعوک هرب یف رار اروا م

 كل رکح ناذع مهج قووص بولوا ناشیرب ندرشک در نوک ینوکی ارز كد بوت

 ۳ کر یرمادع یاس قے و نکرد

 نذرشک دیدش در یرادوجو هل کلب و یراقایا و یرللا كنس ارز:یدراردیک

 یرلالب و درد و مالک هحش یدا راو اتش تدش هنر و ات یدیشلوا زعوط الما

 ۱ ك رکج نوک ها

 ا قاق لم

 ردشملوا ر رګ یفاصوا قانقو نکردک هنشالو ناتسغاد هللاناخ یارک دمت مدقنام

 یزازوک كراهنسک هج ندراناروطوا هتشاب شتا بودا تکم هدنوب هنب یدمیش اما
 كنيياج دم هداز جارص نرلاغا ج | كنمدنفا اشاپ دم یار ا ۱۴۱۲۵ کر

 یراقایآ و یرللا راس رف یعرکی ندرهقرفتم و [ه] ربکناح و یرلغا چ | چاقرو
 . یرللا بوسک هلراهرهتسد انفاع مهللا نراکک كنبراقایا و یرالا [1] تولکود ندقوص

 یدلواموحرم یک بودبا دایرف کیوبا ضج رامدا بورطب هرلنارطق رانناق نرلقایا و

 ر هسرادوجو كمرلقفر ر و یرمالع و لریقح وب کردمولعم هباناد و مع هللا لوا

 رلنا كدررو هداس بونا ندا اینک. ۱ اما :لدر لک لھ م لزرع [۷] توهرا اط

 یدرازبق یخد رلت | هدک رتا رلنالوج دیرط لپس بولوا راونس هراث | هنب هدک دوشوا

 ور ندلی قرق كدراك یخد هغانق ر كركج ملا باذع كيب ها موب رم هرزوا لاحوب
 ید هدقانفو مالک هصالخ یدراردا تداهش راراتخا وند لدمروک ییاتش تدش هل وش

 قاربوط طاربق رب بوروا رلکتلوک یداهرف كرب ردق و هر كلدید مدیا نفد مدا

 : پب [۲] [ (م) ردقلوا (مهرو = مهرو = مرو ) یسانم اهد] مرربو 32:1

 ءراو هترازوک 1 2 141 .نرلاقج و رز ت 1۶1 نرلکو ضمیر ناال کر نولغا دکال

 بویءریا : ب [۷] بوکود : ك [1] (م) ردیللوا ( ریکتشاچو ) یسورغود [6] بونیا وص
 بس ۱۸ بس

 The AREER U ۳2 اما نسیم ا ی ف د یتا ۰

 ۳۳91۳7۲/۹۳ رد وه ور
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 زنم اناژ كوحوک

 [۱] ااژ كح وک تالو لزمم

 ربقح یبا راو زم رالعن هدنرلهکبه نمهمارک نام یک زمکیدنا ثکم هدقانقو

 وا بولوا تحار بودللعت یعرلتا سار زکس بورو نوتلا ر هنسیئاب دیلعن كناشا
 حاصلایع بولوا راد بودیا مارج هنیرابدنک . .مرامادخ ج قار ۱ ۳

 بوسک نانکرح نرلهنو یرلقوروق كرا ها بس و یرانا كرتا ا
 ,صانمیاحر هدرایدو هراحهب رتنعا اظ منتشاب دود رحوا هله یرلت | هحوق هحوق

 خر و انع و مر هلو هرزوا لالم رب لاحو [۲] نسانق هدن | بوراو 3 قو نما

 بالا ن اروا يک وزوو لار یلقاطب در رشالاو رقرق هدازنمیه كرکج اغ |

 [۳]شمروکشا نالواهدنشابیاح از یدرک هزون یرلقایا لا کر یرلوص راق | ۱

 ,یرللا یضعبو یدرردزوهدوص نرلتآ بورق یرلزو بوئود ندنرارالو نرلتا راتکی

 مرشط ندزو كركح ندنفو ندنشاب یرلتا [6] زعادخو قفر ]٤[ رطود یراقاو
 [۷]ندروک ذم یسهملق[+] زورو هدنرانک نابوق رپ هد وک یل ا ی رکی لصاا یدرراقح 13

 كرديا لزانم مطق 3

 )هک رک وک یادم

 زکر ك هناشاب بودا قانا قانو لح ف 5 هب اشاب یرلک شک اچ هدو 3

 [۱۰]زک وجوک هتسدرر و یایرر هران | یخداشاب رلبدالاشغب ماع [ ٩]یسب باتفا هڪ یربلد 1

 بوردیک رزردنارز تعلخورب هنیراشادنرقر واو تا نالیکرب کب كویببورو رلقوا یلکل "

 نارو و ید كرکحاتش تدش هب بوقلق ندنا رلودلوا [۱۱] ضوضحم و نون هلج 3

 [۱۲] بوم نکیا هدلوق یئاغود نوشوط ر رقح ناه نکردک كرءهروک نلا باذع

 [14] كز غرم یلزوک ناجم [۱۳] كلوب یدیو نوقوطر قيال ههاشداپ اما یدلوا

 و ب ]°[ را ود بت [ ع] شءروک شا ٠ ب [۳] نسب وق : ب ]1 از 2 ]11 3

 .«ح وتفەفاكى مر ] هکر ك :ك [۸] ندنسهروک 1.2لقزورون :ك [۷] زوزو :ب [1] زعرلءادخو 9

 ::س [۱۰] .ینیسب :ب ]٩[ [ (م) ردشمهکر حل و ردحوتف.یفاک یجنکیا «نک اساور «مومضنات 3

 (قعوا) [۱۲] ظوظح :ك [۱۱] نک وشوک ا نک وح کد و کج نکو چوک

 كريز : ب « ك« س ]۱٤[ كولو : ب". كلو : ك [۱۳] (م) ردلمعتسم نوچا 1
3 9 

 ۲ س یسهانتحایس یلح الوا



 یمهمانتحانس یلج ایلوا
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 ردک شلاق هداب شمتک يا تیک كرالاسا هدقدلوا هناور هډ حاص بولوا هدنرب
 بودک هدنجما روماح هدا 23 E A لول رنک 5 و ۳ وطن وق تانک

 | ناشیر هدپزلج یداور رایلاش ربقف ر ره قو یراحالس ېربعو ینفوو حلق كني
Eبود یکم تا زدنا رلاقش زیما هفطلهح و درود اهدنخ شیر هرات و ریق>  

EA 

 فو قایق لرم

 نا نرو مشت ات کس بیش ات نی اتش را
 روا ار نا ر ندنحا E رارد ق واف هوک هدر رایدوب

 و هحیک وس رولوا طولحم هابوق ره هدلڅځو بودا خ ولط ند رلعاد هزابا رمو رارد

 هرژوا تربصب هرلتا وا هاح یرلشواح یالا ندیفرط اشاب بولوا نامهم هدقاف

 لاخ ون راہ ف راما وح ]تکی یوا ہک اکو هی واک كواوا

 هڅ هاد کیا یرو یرازوک كناشاب كلدروک نا تولوا حاصلا ىلع وا
 شمال ۳ یا هیات تاراتاوعا هلم و رادشمهلروعوآ لراهالع تاقا

 رگ فوم ندر و ن عامو ےرلەل وک نانلروغوا وا ردیاب ولوا دولا تضغاشا ناه

 تآ رسو نوف رزو هحک ه ردناشلاغ و ؟ رایدروک هڪ د مامقلق هلا

 لالاف یدا یرانالغوا هزاآ رامالغ رکم بورشوا رامدآ هراغاد راکرخا ردک یک

 مس دزوب رش هرامالغبورتک هنیروضح اشاپبوت ودیراسک رح نداهقرس یرامالعندرلغاد
 ه سغ بناح بوللاح راالحر ریش نآ لوا بوروآ نرانوم دکن ورد رج راو

 نو نکرد یدال وا هفرمن مش ر بود دم رقم ر ربقح و رجا ناتسعاد

 دوخاب کل هکوا ندروماح و ندراق تا ویا یدلوا ا كلتا هد هرکصندخاش

 ۱ قآ کی ید ا ثحالع كراو هب همش و ی منا یزو نعلیا

 1 يع هک رج کر اید روک دید كقاب.هسراقآیا كلتا وش ردلاح هوا هرب یداوا ابك

 ظ . نسروالب و راشمراقیحت بوک و تس لرالعن ندنراقایا كم راتآ سر ید و

 هن | شاور ید یر, كعالغ بودیک شوب عا 2 بون al كدب ربقح و د هران وعلم

 هدنارو ز 7 نسهرودروا “لعن قو رازاب یوشراعو دنلعن بولوا راوس

 1 هدتعاس ۸ بودک رضا رانامروآ هک بناج هداتش ثدش لواو

 یکی تمل ] کروک و یشوطنوق : دل « س ۲۱1

 تب ےس
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 حس
 ییاغو لیا هود

 یاغو یلا یود هدیاقواح تالو

 ور ندلی قرق هداهدبا كنج نکیا ایاعر [۱] هدنرایدوقصم امدقمیخد یاغون موقوب
 ندنغدلوا قوح تیاغ یرلهودو یراریذصو یرانویق بولوا نک اس هدرادرو و بوحاق

 ردمدا .تراقر سشمر و مان واد (هزربم یابیود) ید یمسا كنراازم راردیلایود

 [4] یاقوناخ "هلیق و [۳) هک اعش موق و [۳] ابار موق ردکلام هرکسع كيب شب هل
 رارنک شوخ بولوا نک, اس هدنراغاد كراءزک ارجروک ذم بولواشادرق هلا یراسک ر چ

 یاقواح ردشملا زق ندنزکر ج هرفک مان [ه] یرک هیناج نالوا یب یاقوناخ ارز

 ؟ردلوا یلصا كنسالوا [1] یرک هیناج یمسا و ردزک رج اقنع رب یخد کب یزک ر چ
 هچک یغودلوا نامهم رفاسمر هدنرلهناخ ؟ردلوا یرالطاب عز كنقاخ ناتسزکر ج و

 هیناچ رکم راروق مسا هنیزق و هنلغوا ينمسا كنسرفاسم هسغود یلغوا ر كننحاص هناخ

 هالو یزکرح یافوناخ و نک ر ندناتسزکرح و هنیرفس مج ناخ [۷] یارک
 بولک هدوجو یلعوا كتکپ هده لوا اقاما بولوا رفاسم هدی وا كن بوق

 زملب ردن تلالضو رفک اما ردهرفک هجوق شورطمو نسمرب راروق یارک هاج ینمسا
 بوق یرکبیع فناشاب هرانازق را بوق اسا دع قا هتسهاخ فک ی

 ندنراقایا كرانإ یضعب یتح رلیداموق نرلباسا قدالروغوا كرالاشاب هل ؛لدحاص
 رلشلاق رظن یو رصبینر وبا رام فور نورو رامدا و راشمرقح نرللعت

 تع قلرسرخ هدراید و و 3 ی سرخ TS هس وا هانک ندەغلابم یعی

 یک كرالاشا یدل وا حاص دن د وح [A] راررو زف هنل وا زبس رح دمو ردکلتکی ردلکد

 هع رلمادخ همدقم ریقحادخ دم راردما دایرف ود مرحنحو عام و مکلموک یو مود

 وار, [4] نهرلابیشا هلج مدیا شمد كامردلاج یئر بولوا هرروا تریصب بودیا هی
 سس سم

 هک افش :ك [ ] [ (م) ردنکم قلوا (اناژ) یسورغود] باز :ك [۲] ندنراید :ب [ 7

 یارک هناا ك 31 یرک هیاج : 3 (1  (م) رد ( یاقواج ) به هدرلهخسن رکید ]٤[

 ینازسرخ هدنرانیبام هکلب : ك [۸] یارک هیباج : ب یارک هییاج : س یارک هیناج : ك [۷]
 رارروزق هزسرخ ود ردتکی زسرخو رلردیا بسک رخافت هلبا قلزسرخ بودا دع کالتکی تیاغ
 نحراب ایسا : پ ]٩[ رلردیا للعت هدمریو زیق ود ردلکد تکی هنایلوا زسرخو

 و ب ا

۱ 



۱ 
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۱ 

۱ 
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 یاس یخ القا
 س سس

 | هلک ردق كاي کیا هرق هرق یرلقملق موخ ورق هرجا نیعلاهفرط یرلرادما یاغو و

 ۱ قد وچ تامیض چوک راک نابوقربآ هنی بولا یربساقلاق ی ءرد ددعزوحواو

 ۲ قدن رارادیم هشالو [۲ ] نرلقا ر و تایو 9 كراقلق نالوادم ندموشروف تاب رضو

 | نمو نیلاس هفرط یرب هلا رللامو رلتو ییابوق ره هت بولا نرلثولم باوا هل

 شورغهکر هاغونو زک رج هلج بودبا ناطل یراهک كيب ییا هنیروضح اشاپ دم

 ود هلوا یلاټحا كلك هنن قلق ةسرولوا زو نابوق رهن [۳] یکلت هنو یدنلوا ناسحا

 هف رطا و رلیدناسرتم هدنحراخ «علق رانامخد بوررک  هنسهعلق [4] زوروت رکسع

 | باوخ ركع هلم هجک لواو رایدلوا ناما هدندنرلزسرخ زک رج بوللوانیعت رللووارق
 یدنلوا نامرف كمما دعام نوک چ واو رایدای هتحار

 1 زورو هملف لزبم فاصوا

  هدالاب بودنا کا و ریس هعلق وب رقح ند کردک هناتسغاد هلا ناخ دی ها ی

 . نوکچ وا [6] كاغو موق هل هزر زوروا یدمش اما ردشملوارب رح لصفم یفاصوا
 , اغاپ بویلیص یشخم نرک لع هلج و بودا قلناب قانق یثخ هاشاپ دم قا هحیک چ وا

 3 رز هب دنفا كب یلعوا و هاشای ید لوا توردک هرخاف تلخ ي ها زص زورو
EGON SETI EEN NE 

 هنسیدنفا ناودو اختك بورو یرازق زکر ج ررو نالغوا ررو هشالاهعرو ررو
 بوک یتاوصو یلفادصو ییئادرج ددع زود و تورو ید لهش الا یاغو ار هرقح و

 بوروزعالوق ر اه ردامروز

 ردنا نام یرلفانف زعودلوا ناور هاو لندنسهعاف زورو

 , قلقالو یساغا لار ,هح ندفازا یر ك.اشاب ییطصمءهرف یعاقماق هب ردا هدلګځ و ال وا

 مر رثن امر وا هب سع بذاح [vy] 2 رکسع هل اشا ندا یدتک. هود رد ۹۱ اغادومح هلا

r زوزو : ب [4] هکلب : ك [۳1 نرقاریاب و : ك [۲] ندبوك بوط [ه :  ]۱[ 
 یز : :ك [ 1] (م) ر اش اب ( هباغون) هللا لید و نتیکرا ( كياغوت ) یا ه دنسهخسز

 هلی رکسع هاج : ك [۷] هلا قلقالوا هنب یساغا دوم ناراقیح ندقارا ۱

OER br ES 



 شیک هکر رم تام

 هام لاو رر هردو برات هل [۱] قادتس هذا هدنسهزآ ۳1

 یندزلع ak یربغ ندنب ےدیالاضا كدة رازد ادخ دن اما مدک وشرق [۲] بور

 3 ندنعووص كب وص , 2 هشالا رب وتو هتمالاس یر یابوق رم هج

 هد وشرق کن درک شو ورک ندوص دّوخاب شلق هدفرط وشرق بومرک هب
e 

 هتک هدفرط وشرق توتغص ههللا تا بودنا تا رب هنن رق ن ن رزود ب

 ىلع یطترم نالوا یرکسع ۍفاق مرق هریقح ننک ینقن نق تور نک وک

 تق دتس هدلا نولو را وتش ًنایرع هب ةنتسوا ۳ هشهل ازون یینتا ناسحا لس

 یبوق مظعرهن ندمطالصا [ه] نرب رادج نالیع قامرغآ یدنک یرمهزواهآ [4] هل
 هک و هب وص یا نود ورک توتا هرط هن ندنسهرا رازو کیا 11 تالوت

 تولا هنا | ا شلاق یخد مرغز ماعم ب ناو دما قاف مودوق کود

 بوارحص هزو ندژو باک نو هرزوازو وير کوک هنابوق رهن

 ۰ نکد ک کروک و باوئا [۷] بوک هاب وشراق هلتمالس ید ریقج بوزو و ۲
 یدلوانایام- رک بولوا مالوا مالوا یرکسع قلق ردق كم یلا قرق یر وشز
 ردلکد [۸] تالو نابوق رم < رایدر و بوک راک و نابوق هرجا نیملاةفرطٍ

 كد وص قلاق لج ناه راشمع هفرطوشرف ر کسع هل انا هراحهب راقآ زو هلآ

 كنبرکسع اشاد یر ناه نکررود قار دولا یک [4] یی هدنفرط وشر

 ا و رلکفو نالاد مرد رشالا و رقرق یرایزاغ را ود یرلقایا ی
 راغوشروقكنفوت مارو توظ) از هننرکسعقلاقوت هلن ازاپوط یهاشذمآ مس ندنس

 شل سو رابدش ود. هتلذم كاخ هرزوا راق هدنجما نامروا قلاف زو هڪ هدلار ِهع

 هزارف یرارارق كنيرایربغو ۰ رایدشود هروب هک ندنراتآ J یراترق
 نراقدلرق هلو كنسرافک قلاق یرارادما زکر ج رلیدلوادرم یزوهحنو رایدلوا ل
 و < 00 اوا كس داو زادا یو کما هل ۱۳1 ناتو لاحرد بور

 :Job وو بیو ایل: اش نون الا: 2 [۰]۷:قاذیش : اب . قادیش : 3
 پ3 نرو ادح-« 2 ء س [ه] هامعادیس : س [4] ردزسهطقن ین هوس ق

 هبوشرق : : دل [۷] 1 م) ژدیللوا ( تالزو) ی.ورغود ردزسهطق یرل هخسن ط «س .ت

 ذوزو نت 1۱ یسکاد 2۲۹3 [ (م) تو سو بالزو ] بالو : ۱ ب
 و : 2 س ۴ ] رلطو : پ [۱۲] یرلیرق : پ4 نس .یرایراق : 1

 ی



 یمهمانتحایس یلج ایلوا

 1 وب ا 1۳4 هژیامروآ و . بوکح یعلا باذع یاتش تدش و یاروو ید لوا

 ِ موروتک و امعآ بّوساوص ءرق هننرازوک و [۱] بولکود یراقایآ و یرللا هسیا یدروطوا
 | هلو رقحهب ادخ دمخ رایدلوا كاله هدنراشاب ست | هرجا نامروا و رامدا هڪ بولوا

 ۴ بوروطوا هرزوا راق مدت آ :راجانآ هدنارونو هدیید بوبوق هنشا نا یمزاقفو قوا

 ۲ يرلکرا کوک والاو یدورصا دالخا و قدنأاب بوس و وچ یساو راترشیسا یلراہ یلرا
 | [۳] هدنهشوک هفرط یهو بویق رالوارق هترافآرطا ناباخو هخکو بو كدتنا نرللسف

  ندنفوخ قلق بویق هراسرتم هرجا رانامروا یرانکیزادنا كنفت ردق رشللآ زو رزو

 ١ ندنتسوا زو یرللربعا ندنابوقر م بوق رالوارقههعلرا بناحندندرد یزسرخ زکر جو

 | هدفرط ید. بوک هفرط وشرق راقلرعا .هلج بودا مامهاو دج مرک هفرط وشرف
 وص هو زوله بوق حابصلا ىلع یزو كابوق ره ادخ تمکج یو رللتا تلاص ناه

 زون هرزوا یرهم نابوق اما قدلاق هدیامروا ی هدنفرط تامه وشرف هلرکسع هل بواوا

 [ هتمالس دا ناتس رک رج وشرف بودمآ ایرج هراپ هراپ رازوب لاثم نمرخ قاراپ
 | نکسک و یراوص لابو راقرع ناکسک رلاتفردام رفت اقر راکرخا لکدلباق [۳] كعوا

 راو ندرلحاغا شموروق یراو ندراشماقو ندرلزاصو ندراجاغا نودا شون رلءزو

 3  نراتآ 2 بورگ ه وشرق نرلکو هاخسسزو هح و یر له عە بوتاح رللاصو

 : . بور :ع هفرط وشرف بوردلپ ندنابوق رہ یا سار زو هڪ و بویق هرزوا رلطو

 ا دفرط وشراق و .ریدوق را هرجا اا 9 یعوق یاغو و هدیرلوا و

 ا ۳ ی, یر راطوب و زاقاق قنرج [ه] یراکب را و یرایاعوت هزر [ع] زورون

 وشرق یناغآ رفعجو : یدنفا مارا یماما كناشابو یرلاغا جم او ییاشاپ دمت قا یو

 چدر ]٩[ بوالرا ندعاخ راب ریقح اما رایدراو هلتمالس ادخ دح بورک هفرط
 لد كب هلا راتکب یزاغ [YJ] تا هڪ بواب هتسهلک هبناحو ندفر ط وشرق كراطوب

 یخدو مرلکنفوت لوف و متادص و محلق هداتش تدش لوا ربقح ناه بولوا تهج كب
  بویلابلرب .نزلرغآ بویلفوا یرامولط بورودلود ,هنرام واط یک مراارشا فیفخ یربغ

 نایرع ور و وا | رک دع تولا هتراقوریوق دان ی راد واط ده

E Go AIA 1ول  ar aك1  Fرک 2 [ 67 زوتززف ته  

 1 شدروک شفا ب مرو .نل : 30۷1 تول را ك [4]
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 رغم جاغآ هرق هات

 س س ا تم
 سمس

 شور  هتننهآ هو را وا ۱۱ لب اما

 [۲] ندنرانک رزخرح هدقرش بناج یلوط كناہه وباما رولوا رب انت یمرکی هلدک
 ید ناقط بولو تیا لوط هدنسهملن نورو لق هدراک یزوا 7 ۰. 8
 بورک هجا قلنامرواو بولکهلتمالس ندقازا كدهناح اغا هرق هحناع وی ادخ دح دقاق

 راافصو قوذ بورشپ نرلتا یامودو نغصو نراتا هودو نرلتآ ناب بوق سا مظع

 هدر یربغ ندنو هدنسارح تاهو (۳] كدبا روقرالوارق هزمهعیرا بناج هاما كدبا

 زاناتسنامروا ةدنرارانک رزخرح و نابوق .مو قیلحرهو لدارهما ردقو نامروا ىلجاقا 1
 [ع دالخا نیم هنایوقرم هد یغباح بوقح ندنامروا جاغا هرق هحاع وب ردقوج تیاف

 هللدجحا E [9۱ تعاس ... كره نرلهوم ديلبو الا لزف و کوک و یدومرآ

 لدتبا نصحت بورک هنجا ناتنامروا میظع رب هدنرانک نابوق مظع رهن هلتمالس یلامت

 هح بورقبح ندرهرع یرلایقتراب هلج رارکسع ]٩[ نرنک دادما ندقازا یز هلحو 1
 کا رو تاک تو تزاحا هکمتک رلذدک پولاق نلق همز بوغارب یاب رع

 هتفرط تاپمه یر یابوقرهل ندنتسوا زو هددح و نااشاپ ینءالنم نالوا یسلاو 35
 هاشاب دم قا بونق هرجا نامروا زمکیدنآ ثکم مز هب بوجوک هلرکسع ا چ و

 ی هباشاپناملسو هننايعا قازانداشاپ دمت [۷] بوک رزوكروكر ومس رر بو

 نرت يزب هرجا یسارح تاهه هداتنش تدش لواو هدیانءام رانا هحیک لوا بولا

 قازا هار منع بوود هوزگ نود هللا لد تاکوت اپ و هراب یالاو هرعو هل رکسع
 نوجا قالوا نهر هلل رانالعوا و و تروع یرلقلاق سا ددع نوا نداشاب دمت Î بود

 ناه راک لقاع ددع زو هجتاما رلیدتک بول[ یراقناق نوجما یهراو تمالس هقازاو
 لوکس مز هک هلرکسع هل ندتتسوا زو نابوق رهن اعا یعالثم یا قازا

 راز اما رایدنوق هراقانق بولوا لخاد هتبالو ناتسزکر ج بوک وشرق ندزوب یغوج
 رانامروا بولاق هرجا مظع نامروا ندیک ان یار تابه ہدنفرط وشرق كنابوق رپ

 مک ھ بودانظ دتا رلامصو قوذ هدنشاب راشت |[ تور وح راباک بوس راشن هر

 [ (م) ردیللوا ( قامطروب بودا كب ) یورغود ] قابطروک بوسا كب : س ]1 1
 تا : ك [ ه] طالحا : ك [ ع] كدا ردا م ها بو وق : : ك [۳] واک د :

 تور دک دروکر ومس رب 41۷3 نرک هلبا دادما : ك 13

 سرد یو



 یم«هانتخاس یلح الوا

 یک لا ررب هنتسوا كنبرلکوب ره بولوا یکی ع قیقع یزعرق و یسدوام دوس یک
 ,یرلقالوقو یلزوک نج م یمرفو لحکم یرازوک و ردشملکح رلکحهدار هايس هايس

 نالسرا یراهج بولوا نوک لعل یکی روب سوتقوق [۱] یراقسمو راقنم ییلکسپ ندک و

 یر یهاربز نمهروتک هدنلوق یراناغودو تکی یهاما ردراو یرله«وصردق [۲] یخانح

 راضمپو هدنسیرفص تا رامدا ضعب ردراشوق رلک هبق و رزکس و رشکیا نوا و روا
 ,بودا قایاد هنلوق بوراع هک هجاغا [۳] كلح ر هدنل | یلوق اما بوروتک هدنرللوق

 رشط هدنراشاب یراشوق و راتکی یضعب و [ع] رورود هدیکنزوا یوا كجاغآ
 .بولک قارحوا هداوه هرزوا یشاب هغانق ندقانق کراردءرک وا [۵] یدکیا هرم لوا اما
 ر نىل سیدرضیغ كسلاص هراکش اد اما رانوق لوق بولک نسروادص بود وهاوق

 رازلاصکلکک و انروط و زاق یراروطو و راق بوشاش ناوح ییدلبا هلح بورد
 اک | اما را نمهرتک تقاط هنس هلم كنروطو روقنوص و رازاورب اهغرع لوا ارز

 هرجا یسارضت تاهو هنن و رازالص هرابابمود و هرانغصو یرلهود ناس و یرلت | ناتن

 یلکو و یسهجهرق و یسلهابط و یسهجروحناب و کک و یسوزوق و ینو وق ناب نالوا

 .کلبتو لاقج و دروق و یکشا ناب یلغیلا هایس یساقرا ینمی یروک ناب و یسوها نیج
 وروم هدر 2 یس کیا کس یني قاطوا قاطوا راقولخح یربع و راونا و ر رخ و

 وملعا ندی تاو نوکان ۳ دارت و اار ترد نزاو رم توک ورز

 وب رک | ریلک ندناپه وب هلج یرلکروک یکلت یزمرق یراکدید [4] یسفان قازاو
 و قاحن ا ردقو یلایحا [۷] قاصووط كستا ر رح لی ر نفاص وا كتابه یارح
 رتعاس ۸ هنفرط هغ هنم ندن | بوقلاق قداح مان [م] روک لوا هسب.ممدنا فک ۲ رذق

 بودرکس [4] هرزوا تاهه
 جاغا هرف [۱۰] ه2اع لزم

 ودر هجا ر كناپيه یارح رب تعاس درود یللا هجناک هاحم وب ندقازا ات

 .شوق ی رب هدرلفرط مزب [۲] (م) راو یسهلک ( یراقن» و ) زکلای هدنسهخسن ك [۱]
 لاتجرب : ك [۳] (م) ردیللوا .(یغانیج) هروک هبهجهل مزب هدلاحوا رلرید (قانیج) هلی اف اقهنغان ربط
 ۶ دل « بآ ۸41 قمصواط : ك [۷] یسهقای : ب [5] یدیکیا : پ [۵] رورود ىلاید : ك [ 41
 غا : ط < هل [۱۰] هرجا ینارح تابض : 2 ]٩[ كروک وق لو : سس . داروکوق لوکو

 بم ۱: تس

 ی ا نو یک تا



aیریاتیوفرروقتس ولوو  
 سس حس

 یار و ( روقنصو نوموط زاب غ خر لاکشا نایرد ) و بو ملات بول[

 هندو و نجال و یا و زوقنط و نوهوط و ناغود یني [۱] افحرق نالوا هدلدا

 هدایند وب راشوق نیهاش:یک ناغود طرب مان كنیکیوک و [] ینرش و نکلابوط
 ن 71 ناس راو راناغود ما روقنصو نوش وط شمهلو درک یاو ردق زاق یتح ردقوب 3

 هودر, و یار شوقر هسروللوا لوس رک رب بول نرلیامود ناو یسهود ناو ر

 یکن اج م یزمرق یرازوک [۳] کردشمهلوپ بونارب هلا زکسررد رب بول آهجن یونی
 هتتسهود و یا ناب ناه [4] یجالو راکش هنر قجالوا ادع هدد دن 3
 ۱ [1 هرذر نسهقرا بوروا قنرطیعی [6] تیوتلصتا ندنسیررغاصی | ادا بودا موج 3

 کیابویموق کمر کس بویابق نیرلزوک كرلهودو كرل لوا لب راتانق بونق هنشاب كنا

 هسیاهب هو یامودو ی 1 هاوح i هاوخ بوسک وق و یناما بوراقیج بو وا نوازوک ا

 رالاقح و یلتو راتروق راس هدقدروا زاور بو ود یراق و پوط ری ننام ب بوی ر

 ما روفوص و نویوط وب اما راشاب کم نراشل هود و تآ لواراتاناویح یدغ و 3

 ء ردراقولخم ییطر ران ارز اراق وص هنالسرا و هلاقح و لیت و دروق و وز :راشوق 3

 فوصكنت الو ورکتا ناه ردلکد الج [۷] یو یک یرفنضع دادنب نالصرا تاپه و

 یرادسازاوا دعر بهم و ترفم و یلکو یک یرایک قاخیص مقلاص یو یک ی

 یاغون موقو كدشه موق تح زامروا هع هناللشرا و رانوق وط و روقنص نوک 12 راو

 یعوق رانا کر ارد هي کوا هل وا نو یربع و روقنص و نوقوط كننراشوق لدا و
 نکردک زکلای هدربر اب هدارح رب هلبوا مدا نالوا یمصخ رلرید نخالهشوق 4

 سه هسل وا تکی متسر ردش یمصخ هاوخا اوخ بورهو وق ی یرلش وق هارد ییا 3

 لا ماقتنا ندنمصخ بوش یمصخ هدلح لواوراراتس ندننآ یمدآ لوا هلاجهلاج یر 3
 یراشوقو هللا بانج اماراو یراروقنزص و [ه] نوغویط راوص همدا هن و ۷ هتشیا

 ۱ یک نوملقو شه [۱۰] کردا قلخزاس حانجو ]٩[ رابردص نیم هل واو بوبحم هلی وا 3
 دوشضاببصاع هلا كمهلوت هک نش نوانوآ یسهجو راق نار هدک دروک یا دا ٩

 کردشمهلوت ك [۳] یغرف :ك «سا[۲] اقيجرق :ط غەرق :ال .افیجرق :س «ب 1 ۱

 یرلهخسن ط « س .بویلیجناپ : ك [ه] قجییمهلو : ك [ع] [ رد رسهطقن یرلهخسل ط 6 شد
 نوغیوط :ب [۸] یو :ك ۷1 هرابهراب :هأ [1] [ م1 ردنکغقلوا (بویلەچ ) ] ردزسهطق
 عرش 1 [ (م) ردیللوا (زاب) زاوا هنس هلک ( زاس ) 8: :پ[]

 بم ٩ دن



 ۱ 1 یمن يل او ا

 ۱ لوک و ردهسرغ تمکحن مدزوا یر E ی و تر روه مهعاص

 ۱ ۱ تعاسر یک كد راوص منع همرک ندنزکد قاز ندر یل هحنلک هناح روک وقت

 زفرو ۲۰ شرک هنتسارح تاهه لو كول وک 4 اوس یا تعاس ییا یک و
 [۱] ۱۰۵ هنس مدهم هد رللحم وب و رز لوقو رامشا تاح بآ هدب رارا ردرلزاغون

 یاغوب و یاعوت ولوا موق هدو وص یتلاو 34 کیا ختف نسسلق قازا هدنح را 9

 . یا [۲] زوزو و لا یود و یاغون قآدص ناع و یأعو قادّس و یاغوت ِتیموروا و

 ۳ رکسعو یدرل اک ی اط یاغون ا هاو ىلا كىنالسراو یا نابوجو
 3 راقوف کا یساقوا هلا وا پوذیا دادما بویشاط هربخذ تلا قازا ةمالشا "

 3 بوذقو ید رارجما قرلوص توزاق "زاّمشا هدرلیداو و نامز لواو یدراررو یاب یاصت

E SG UTES CEST ی 
 1 کارد )دود ساو هلا زا سرا مدآ و ۳ .E اتعبا راها ارواج یم ت

 ١ یراقلشماقو ینلزاصو ,یراقولتواو یرلتوا كنتسا رخ تاههو (تابع یارح تاناویح
 ۱ هنوک كس زو ه هرکه و لاقترو و تکاو یوطب ولو وق ۾ کدروا و رازاق هرجا

 لقاح یراهطزوموت هرجا یرارازبجو راح كعاحق تشد وب [۳) لاغح و" روو

 رانگلت و رطي بؤلوا ناطلغ هدنلا یراقایآ هازع رلتآ بولوا .ناطلع یک یرابشاط

 رلهرف میم هدارحن ون یتح ام بوم یرلاترومو ون رانا او راسو رللاقح و
 ٦[ ]هدادخب برعتیالوو ناتسجوفتیالوو ناد وو [ه]ناو او [ع] هنا كشالو

 ۱ بولک هرجا اش یاس ار تاپهو ہدنمایاراہ رلانروط [۷] ناهلاوس

 ۰ رازاملطرومو هدنا الصاو رازعراقح ورواب هدناتسبرع رراقیح ورواب بویلطرومو هدو

 مس

 ندرلراید لهاوس هدرا لوا ناه رازامهراقرح ور واب توخ رله لدراح تدش ارز

 و . یح, رارلور وای بولک ه رک تاپه هب وا ندا و هرغص تابه وب بوما نوک

 كۋا زاقو انروط نکرداتحایس هجنراو [۸] هغماح رم اب هدن راوانکل دا روکا

 نراوروای زمس هجو یدرارزک بولوا لامر لاعاپ هدنتلا یرلقایآ رغ را یرلپ روات

 ا سا ار اکا .زوزو ایاز هه ب1
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 هفیاچ : ك [۸] [ [م] ردلعاف ىا ندنردصم ( كمل لیهاوس ) ] ننالهاوس : ك ۷۱
 را



 رم روک هق لوک

 رر ق نرم

 .ندنسایرد قازا ارز راررو ناج ود [۲] یو وص ىلا رانا موق [۱] هدلحم و 3

 ردتلوا یرارانک كلراوص ددع یلا و هدنرانوک زای ؟ردیرراک وص ددع ا و

 رثتوا رازهفوکش هنوک كی 5 ا هو راهودو رتا گردرلتاهاک و هک ارج و تانا

 ,قلاق اما رلررو ناج هرلازف یاح و رانا موق نوحکنا رولوا فاغ رلتاناوح هدنتا و

 شق نوحکنا ردرلشعدا راولاراد نکسم بولا هفرصت هضق یرااک و کک

 و ادخ رکش دص اما [۳] ردیسابرم كغازا اربز راردبا رارق هدلح و هایب یرانوک "
 نان ینا بوت رک ا ا هدلګ وب هلدک تسار هغلاق مرام ۱

 ادخ تمکح یدناا راراکش بولیروا یراننص ناش ینمی ]٤[ لوغصا ییا و یسهود

 .هننا نار نکرزک هراکش هلمرلرغزو یزاو نوسءاصو راقفرو رامادخ هن مدل "

 و هللا مراقفر ىدا یابات بسا زیمسو رادهدح کیک لف نوک اما كدلک تسار 1

 اما یدراث هب بوعا هدیا الصا سرا ا کش ید و قوا ید نوا ا ٠

 .كناو یر كعالغ هله یدلوا [هژزعآ قلقواحو تسج بولآ یو راخز .دک دک ق

 بولک هرزوا یرلزد ۳ یار هحشروا موشروف لاتحر هنر نالوق هدنعوتلوق هحزق 3

 و قدلوا دنمصح بودیا هراپ هراپ تویلزاغوب ها راقیفر :بویلرگس هنب رقع نکراقلاق ق
 دکمروروک [1] هدمعقاو هدع واص ماع رداع هادخ ؟ردلوا دارم نده یتشذک رس 3

 بودبا راکشو دص هللا رابلک [۷] راغزو رایظاط هداضف رازنحرب یک یسارحت تابیهوب ۰
 .یایورو هرکص ندلی ید قرف مداشمرودلوا بوروا قوا چاقر هنت | ناسیرب شر ِ

 ملا ىزا ر. شلزاب نددرک وص هدراتک كس نم هدارو [۲] هلو : 2 سس [۱1]

 وش هدنتلآ كنهرابع وب . « ردیسابتنا ینعی ردلع یراکدید یبوب وص یتاآ » : راو هرابعوش "
 یار مرلتآ هکر د رلزفروک هک ند کد هناد یا رلنو - ینصو كنو وص ی » :راو هرابع 3

 ردراو رفاو یرلارا هکلب لکد هلوا نیش هنر رب راتو هسقو روشیراق بولک رلقامریا هدناپمه 3

 .هدیغاشا رطس اقر فیرعتو] «مالسااو رلربد هدنسهرا نابوق هلباقازا نکرولک ندقازرا لصاح
 .لوغص :ط .لوفصا :ك [؛] ردیسای :ب .ردیسان :ك .ردیذاب :س [۳1 [ [م]ردشمیل | ندیت 3
 ؛[ [ماردنکمقلوا (قاراب) یسورغود ] غرو : ب [۷] هدعهعفاو 4 [1]: مهیا 3 ۹ 1

 E تم



 یس ههانتج ایس یلح الوا

 هطرو هطرو بولا هیئروا هن رات! نرلریسا قلاقو بوناح نروک یرلهرع هل بویق

 هدرصع تقو بودرکس هنیناج هلق نوکلوا بویلغاب هغمای راق ر نکر دیک هطروب

 لک رک ٌهملق لزم

 نوع لر ب ا طس ربع بواوا نما رف زر نو قمر
 مرزوا راب ر دن راک یزاغو [۱] لو یار نت ندنسایرد قازا هعلقو شما

 بونروک یرلت | ناس هناد کیا یخد هدلو ردنایاع یراتمالع یضعبو یراقدنخ مظع
 غیدروا یه بوملش الصا مدروا قوا هاد ید مقح هنر بوش هووق هووق یرلنوب

 بولوا بثاغ هدندوجو كنا راقوا [۲] بوروا یک روروا هنومولوط غاي ایوک رلقوا

 ر هسزوک ات بولا نوکوا كنا رب ربقح هله یدرا هارحص كر رس نراجق رتا

 چیق یا هلحاق نکراقلاق بورق قوا بوکید هرپ نسهد تا هحنوروا یمور كندخ
 سأر ییا بوشت راقفر راس ندورکو یدلاق نداعارواد يترا بویلرکس ندنراقایا
 یرلتاتا هحک لوا بولوا دنمصح لنک زو هج بودبا هراپ هراپ هاب رایرد یزلتآ
 هنب یرلکک او یرلتا زو راتا شمشب زمنیدراقیج ندقازا هن و كدتبا نریلصف ییاک
 هس ندا یدا ناقسوواط زء راقزا یلاقح ندقازا ارز كدتا لواس بودا یسا

 بوطرو هرزوا راق كركح اتش تدش حاصلا ىلع

 نوص ی
 انعو مر كيب زوب كركج ملا باذع تعاس رب لماک هدنجما وص یلشماقو ییزاسرب

 وص تسرد هو سگ ود زو ه وصو كرهدبا روع نییوص لوک یحا وب هقلاق هشود هلا

 یرامراب رو یراسک وک و یرالوف كرلناناوبح نالوا تمتع ندقلاقو ربا هک .یدیا

 امادلدتاصالخ ناحبوداروع هفرطوشرق ندلوک و هدتعاس یجنکیا بودا هراپ هراپ
 رقحاما رلید.د یدلوا قرغ بولاق هدنلا تا مدا ییاو یدلاق هداوک وب تاناویحقوح
 لقاتحو قاظبو نارو و ندو اتش تدش م اما یدلکد لوک نرد یرک مدمروک
 بودک تعاس یتلا ههلق بناج هنب بوقیج لاج یو باتب ندنوب یدیا لوک

 بوربک یک ررک : ط٤ 2« س [۲] لو : ب ۰ لوک : 4 ؛ س [۱]

 دی۱2 تم



 هداصم هل راقم اق هدندسا رګ تابه

 سد

 شع قاجنا رایکمز قوج .یراتاب قلاق رلردما كنها هکنج توریوح یرانو+قلاق

 هل !قلاقلصاسا یا رامدا رطبروز حالسر رداه هدیزک تیاغءاما راتکی رفن نکس

 : نایدلک هزع رهزوا هووق : هووق,یراذ وب قلو هوا هدر شاوصو شارضواو شاغزا رلذو

 بور دلو اهر هتسادص هللا هللا بولت هلج ناه دشا رضاح یرایوط ید را ۲

 ٠ كيب هرجا نعل ةفرط بویلوا یرارادتقا هفمردلاق لا اللصا هدا هل هنگ ڪا
 رفع وزا نارا دفا .یسهاد نش بوک [۱] ندجلق نادند قلاق ددع لا ۰

 نالوا زیسا .یولوا ۲۲1: دننصح ولآ :تازغ هل نیراحالسو باوا ردقوو یرلتآ" "
 هدکتشاد « زدنمراو "7 یکی رام آ ا[ م درکب زا شوق ندا هدفداوا لاّونس ندراتلق

 تا عام مدنرلکدید « لی داق“ یک ایهدزمشوق واوا ر :رد زاب الت زوژو هدزکاب 0

 [4] ی رله كراقلاق هرجا نملاةفرط بولوا نو نداشاپ دت قا بولوا .حالسرپ

 اذا)- رایدلک نعاغو نیلاس لب رانالغوآ و تروعو یراتاناویح كم زو هت بوصب
 اذعنا سا كعا مرک هلوقر ہلا رک کناف هرزوا ینومضم ( هانسا ایه ا "بش دارا
 ۱ ایا کیف .هراذا ناایاض وو ۳ لوا :یلامت ها" یدما ردا ات ینابسا كنا

 [ج] بوروتک هرزوا رکسع یرلنآ [ه] بوروتک هغیلاق نکراووق یراسوماج لوآ
 :نانصنا بورو تمتع ه رگ ن الام و لامر لڅ بورد رفت همالسا رگ ینیلاق هل

 .. هثيملبم تازغ هلیسهنام سوماج کیا نکیا قوب یهاک او ربخ ندنون كمدا رب یدتیا
 ۷ (دهدسهن اهم تدا )مد لب راق ناسل ,یدناراناسحا باس هداتش تدشلوا
 بودا راکشو دص ی راو ناب هک و ا | هدلح مان [۸] یللبحو هدعب راشمروس
 هرلشماقو هرازاص هحیک وب قد رود وااو لشتا الصا ندنف وخ قلاق هحینلک هل و 1

 یزلتا نوق شوکس زمکیدرتک ندقازاو بورش یراباک یامود زمس تودا لنت
eهات یر یرلنوبق شمشپ لوا هلراهطلاب یدشلوا زوب یسهلج  

 ۰ لوا يوم رک ةرالوک "هدر لک ۱«بودنآ یا بوو تاک ودیا یک و و
 رالوا رقهنعب را فار طا هزز ما SR E اغ اما لدتا رلافص و قوذر جک 1

E 3ندعس ا  Eها ارو ءط .هدزک ؟یراشوق + دل ۲۳1 دیم :هتمعت  

 ی-ورغود )۷1 م[ ردحوتف فاک ِ ِِ دوم فاک [۵1 ی راهحرو 22 € :

 : دا [۸] (م)ردیللوا ( دهدی-هناپم هب دهدنع اب



 یوا انس یل

 | لماک ندنفوخ قلق هحنلک هل وب راو یزلوص یو اما ردرت ,قجاننص یدو

 یدک ل اج چ "نده یقین نما اعماق ر ازای اوور و هل وا
 رامیهز هیرب".یلشماقو یلزاص رم هموک, بوللو ندیزت.د قازا ( ینوص.[1] كلکنزوا )
 هک نودا موه هرزوا را رار هد زکس ندنجما قلزاص دلوي رد رد ل وص

 ناملسم تا رشیدم .یداراو ردقیشا [۲] ناوسر میر یه اما. رایدت ارادخزب یرلت
 هکمورو هرزوا زون . هدنراقدقح هنتتسوا یزو ید قازا ,بودا ناراب ربت هلن وب

 ملا رلزتخ وب .مرابلک نوسماص.ما. رقاحو ولاب كارة ون ناه [۳] .دقدع فط یراق رط
 کوله فک دونم ید رای دادم انا بودم راپ هزاب ریلبوسماضت هدنسید بودا فات

 [6] نیکلکنزوا وب هدعب رایدیشا یذیع هطروموب لزق ایوک :[4] بوش یرازومود
 ردقو ینو امآ ردهرد يلشماق رب ( .یندرد ناب رعا و بوک هلو را ا ر

 بل ب بوک یخد يو ردقامزآ نبزکد ق و زا خدو . (ییوصمشاوروف دو

 راز اما ودیر لزتم [4] راو یر لوق رشیا (ش ب لج ) بودنا راغلا هیلبق فرط تعاس

 مدتعاس, یع وا بوطرو تعاس ش ه هلق تمس هن ا بوپع وق ندنفوخ قلاق,

 ییا نوآ بوقلاق ندنآ ردر یلوص یلزوطو یلشماقو یلزاص یخدوب ( شابقآ لزنم.)
 ردراذبذل اما راو راویق یخد هدنوب [۷] ( یالیج لزنم ) یون لف فرط متن تعایب
 بولوا یک شاظ ندقووص هله زلکت و ا وک وا اقا نکا ,ندقازا هدلحوب,

 هباد ییا هرجا یسارحص تامه نملیسم تباع واوا قرا ج جانب . یدلاق ندمنب

 هنموق نیراسوماج ناب رو بولوا كنانالتا نانال بوروک یرایابمود ,ناس ردق ليف
 ]^[ كکک ویو قلراط هدشقو رلیامودو كاموقدرب بول تازغ رئاس نرلکجهدک

 . یراسوماج وب كتقاح هري ردراشک ندندرد یرانآت قلاق یلنوب اما ,یدزامقح نزار

 بولوا حالسرپ امدا هع [۱۰] بویعوطتحیصن رایدتا [4] هی ردقوب وند لموق
 ِ رجال ة ةنرط ناه رارشود هرک هجا یرلابوا قلاق هدنعاس لوا هوق هوق یراسوماج

 ۳ ا ود و < :2 [۳1 نویز :ك .ناویزرام :ب ۲1 تالیکنزوا : اولا ز
 : ك 7 ندکلیکنزوا : ك ۰7 راو همض هدنرزوا اتاق رج یجنکیا و خم 4 1

 ر یللبج ك ءس [۷] [(۶) ردیلوا ( راو یراویوق یجآ) ی-ورغود ] راو یرلوباق

 لایق اب یو ] فو: د ۲۸) یا غ دراو 4 تا کیا

 بویقا زاکتغیضن ك [۱۰] رلپیش :ك [۹] [ [م] رديللوا ( كاكو )
٤ 

 س 4 0 س



 لرم رلموق قا هدنسا رحم تابه

 هدنایسآ ج وا هرزوا راتالو كلوا بویلوا رلتاملظ هرزوا راتالو نالوا لهاوس راس

 هدنفرطهلبق ناه یدباقو شرک ًادبا هرزوا یتالووقسم الصا اما رولوانایاع رنشنوک
 یرغآ قلاب راشنوک ندرب ترود هدنامسا هرزوا لومالساو هرزوامرقو هدتمس بونخو

 هرکه یلاعت هللاصاب اما یدا ررود شقراص راشن وک یک هبروط ین و ی دعا

 ملسم موق و یاغو موق راتخا ود رولوا ادب راب قلا ندرب ید ویل ۶ نامز یضعب
 ردقل وا بوطي ناڪ هرلحم ما ag ا مالک لصاح رایدتسا تداهش رلکهشه

 مززوا تک نج ام الع وولپ را ا کک دکح نزلب ذع ناروو یدو اتش تدش

 مالعلس من کک ا هلا رلیلت! یالا-قرق ندنرلاغا قازاو ندیلا کهدق زا نکیا

 یداکر بخ ود شابم لفاغ ردرارضاح هدعاح یزبس قلاق كيب سب هرزوا ۱ هدشا

 انا ید قدفارا تو طول 2 رهن هنب ندنا بود ردع رک ادخ مزاج اها

 یا © شا ادحا ھاو و رک یلکرک زینت اما قلو رل
 ر ینیدشرف اا قازا هدلمو بودا نایرج ندنسا روا كنسارخ تاهه ان ندلر

 یعولط رنو ردزاغو زفروک یلشماقو یلزاض سشمرک هنا رح تاه ؟ردزاغوب مع

 < قلیا کیا ہرجما یسارحت تاہه بولیربآ ندادا مظع ره هدننش یرانک رزخرحات

 رم ود نوسلوا رام یسارحت تاہه ادتنا یر و اما رلتاق هدلحمو هنرحم قازا بولک

 هلن | مایا رورم یرلر یضعب الاخ ردناخ یارک شمطخوط [۱] نا بورا ندلدا

 ةعلق نکیا هرزوا كمك بوفلق ندنا زاما رابره ییوص بولود هللا لمرو بارت ونط

 بناج هنب بولوب ناجمزات نعهاج پولک دادما رکسع حالسر هدزک ددع كی ندقازا

 یخ دو ( راموق قا لز ( تودک هژروا ت تربصل هرم یسارحد تامه ]١[ هلق

 یخدو ( راوغوق قا لزنم ) هدتعاس شب ندنآ ردر یلشماق ر هدیرانک یسایرد قازا

 نود اعات الف تا نی آ ردر یلوص رامرهز ر هدنرانک یزکد قالا

 ([4] مشا یلاقروبق دزنم ) بوک یو راو یراویق ذیل ( یوص [۳] ناچ له )
 ([6] ییداو لزم ) بوک هدتعاس ه ید یو ردراو یرلوص وق ذیل یخد كنون

 یک ی ] رخ + ط .رج : 2 «س ۱۳1: هلنق ۲۲۱ نادقا : ط ال ء سس

 ۳ ۵ ا م «روسکم نیش «ح وتفع هزه مشا »اب .نصا ء«س 11 [ردروسکم فرح یتکیاو

 (م) ردشلووق هحتف هنرزوا ثكنفرح (ی) كب []
 ا



 یبهمانحایس یلح ایلوا

 ٌهرفک نکسم و قازق راد [۲] ننصح نصحو [۱] قازر كلملاكلام لوا الوا بودا
 نالوا نیملسم روس نکیا قاع

 - سم جسم

 یمارح تاهمه بوقلاق هدنخرات [ ۳ ]... هنس ندقازا ةملق ادتبا

 نالوا ربکا یانغ قف 1 هدا هناتننا ندا هغ رفتدالو هرجا

 ۱ یر
 تربصب هرجا یمارح تابه هنفرط هلق بوقیح ندقازا ]٤[ هلا هالاممب الوا

 بوللوا نیت رللووارق هجا هراسیو نع و ورک و یرلیا [۵] تعاس ۲ كردک هرزوا

 ورک پوط هراپ چ وا و یرلیا پوط هراپ چ وا بوناج نروک یک هلق یراه رع هلم

 ]٩[ تعاس یتلا بودیک یجهقراچ یرلبا رایزاغ یتا درج ددغ زویشب بویق

 ۷ یک وک رہ لزم
 تک بونأاح یرلهرع ندفوخ یرابا قلاق هدر یلزاس و یشماق ر ا اک

 هرزوا هللاةداع یدعود لک ندر درود نداتش تدش هدلحم و یراب ی كدتسا

 نالوا هلمزب هل یدیا مولعمان یکیدیا یسقتق باتلع باتفا ندبا عولط ندقرش بناج
 رلیدید كدمروک نانیدعود شنوک ندر ترود هلو ور ندای یللا قرق [۸] راراتخا

 بوعا رات اس هرزوا یسارح تامه و نداتش تدش تیا کردلوا [4] یهبس

 لوا ) یسورغود [۲] (م) ردنکم قلوا ( قازرلاكاللاكلام ىلع اکو ) یسورغود [۱]
 یا :ب [] هللا هامتسب : ك [1۳ ۱۰۷ هن ك[ (م) رم ناوا ( تص نمد

 درک هستش نا ومضت لاک ةرو هتشهخسن دل [۷) دا ٩ : دا 2 ف ۲٩1 .یعاش

 ىس : ك ]٩[ یرارایتخا قازا : ط « ت« س [۸] ردحوتفم یجنکیا « مومضم یجنرب
 نکیا قجهلیزای هرکوص ندییهذتنکم .شرالزای هفیرشهامسب هدنسیرب چیه كرلهخسن_ترذعمضرع
 یدعبام كداح یجد ندرس یهدارو كەلۇء هک کم < راشم اقززس هلمسپ ءان هنکیدلدا بیهذآ

 ردشمالزاب ندنفرط فلوم اساسا هشرش لمس هلغلوا

 هدلاح ميدالشاب هلا هفرش "هامسب هیزای نوجما منیدلوا روبح هدیلقت یرلهخسن هسیا زجاعدبع
 (م) مدمزاب نوجا كمرتسوک یتیعضو کالصا

 اا و



 ۱ . ؟ردلوا [1] ت را دیک جم e جاید الوا

 مکح ك زملا بر كاا یانو نوکیف نارا و "نوح داور دعاق

 رب ده و گزدقزار 7 كلنح و ا 0 هتیرزوا كون لار الا بزا فی

 ([۳] نتلا ةوقلاوذ قازرلاوه هلا نإ ) ( هروب ةيا ) ررو (۲] نراقزر یودنآ

 نکسم ]٤[ یضرایور و هندابعمیح تب رم كقولخ مب هرزوا یلومضمی
 یودا رده هروک هسردق e بوردن| نطوت بودیا قلخ نوجیعالوا یوم

 هرزوا قدضام ]٥[( هردق قخ ها اوردقمو ) ( هروش ةیآ ) کریو نراسبف تمعن
 ردایشا [*] ١ هدیم هو ننوک ىلا قزار لاح كادخقولح حجو نالو لا

 وا کر و یر ره بورشود هماخ ةشیدنا هلوک ررر یرلاوق عیج امآ
 (۰.. هروس ةيا ) بوئلوا ریذقت تحایس هلازا لزا هایریب یایلوا رتک دیعوب هدقدنل

 ًامایاو یلاسل اهف اوریس ) (... هوس ةبآ )او هرزوآ یمن (۲۷] ضرالاق اوربس لق
 ,یرلعطاف صن ( [۹] نار وان ا راذناف ) ( ... هروس ) و هحنساوحف ([۸] نانم

 (تب ) ارز قالوا ت تشک ناهج بوشود رهظم داعلافعطا ریقح وب تن رف
E 

 [۱۱] لف شملق ۰ ] هللا زر لوقه لب هدقدلق هلام لزا قالخ ر

 مدک دنا رسم یغالوا هللا لیس یف دهاج اا تحاسس ۱1 هربقف وب هرزوا زار

 عاسا نراقدلوا هجوتم هنسازغ يم درز ج دیک كاع لا نکیا نک اس قاراپ
 3 دش

 هیرک باو ایج نرقزیا : هو .نب راقازرا : دا[ ترج رد ا 1

 0 هرو 4۶ بو لو ا [ ] وک مبرو : 3 ]4[ £ ردە دنسهروس و

ESا م  

 r rs یرصع ( یا مس ) درق» و و هروک هموحر كب اطع یناّوم. یخ رات و

 EEE شعب كن ( یاج یلالج نیسح یهنیزخ .داز يرو

 ۰ هربقح ول : 2 ۱
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 ۷۱۰ تعنع هنلدووا را نام

 ىغا 2۹۱۲ لن تب قارود - ۱ و شر 4۷۱ یا ولا

 ٦۲٣ یسهبرق هطلغ - ۱۲۲ یسهعلق هس وو - ۱۲ ۰یمهبصق نابز- 1۱۷ یلتسق یلبامور ۲

 یسهعلقیرصق یلکا1 - ۱۲۷6 یسهربزح روش ول وا é٤“ یسهبصقاقب ولان ۳ و یسهبصقروهب

 یسهعلقهس وو - ۳. یسهیرق لساو - ۱۲٩ یمهیرق هویلاف - ۱۲۷ یسهبمقروههرو - ۵

 هزوهرپ - ۱۳ یسهریزج ادقفل ۱۳۱ یبهملق هزوامایا - ۱۳۱ یبهیکت ندح رادزد - ۰



۱ A 

( 

 ۲۸۷ یتلایا هروم

 یتادآ هسلکازیا.- ۲٩۹۵ یسهعلق ,چیموله _ ۲۹۳ یسهعلق هجنرال ۲۸۸ یسهعلقهرداب ىللاب

 مغراپ .- ۳۰۷۲, یربش نوتسغ - ۲۰۰ هینولافک كوجوک - ۲۹۸ یسادا هینولانک - ۰

 ه دافرا ۰ ه یسهعلق اسروز ۰ ۵  ییس هعلق رف - ۳۰ یمهعلق وشدنو - ۳۰۳ یمسهعلق

 یسهعلق نیراوان ۲ یکی - ۳۰۹ یبهعلق نیراوانآ یکسا - ۳۰۹ یسهریزج قارب - ۳۰5 یبهعلق

 هسامهلق - ۳۳۳ یمهبرق ىس - ۳۳۳ یسهعلق لتسق - ۳۲۱ یمهعلقلورف - ۳۱۹ نوتم - ۲

 رادنول - ۳۳۷ یبهماق انت رق - ۳۳۷ یسارح زوقال - ۳۲۲ یسهعلق هسوردنا - ۲۳4 یسهعلق

 te وتینایآ - ۸ تب زا نمد فا e ۴١ ا ساق

 ۳۰۰ یمهعلق هشفس

 ۳۵۵ تعنع هیلو اا ندهشفس

 - ۳۲۹۰ یلوانا - ۳۰۸ یسهعلق زوخرا - ۳۵۱ یربش هسجیلو هرط - ۳۲۵۲ یسهبصق هنط

 ۳۷ هعلق رب بارخ _ ۲۷۳ ی و ق < شەرت - 14 ىسەعلقزورو

 ۳۷۲ تع ع ر

 نورقوآ ۳۸٦ یمهعلق هدوض - ۳۷۹ - یمهعلق هیناح - ۳۷۸ یسارغ رب كناشاب نالبق

 هیدانع - ۳۹۳ یسهیرق امط - ۳۸۹ یسهعلق هع زا - ۳۸۸ یسهعلق وص یا - ۳۸۸ یسهفلق

 هدههدنق - 4۸ ۳۹7٦ /یریمعت « یحتف احلص « یسهرام « یسهرصاحم هیدنق - ۳٩۳ یبهعلق

 یکسا لا دادیرک - ۰۱٩ یسهرادا یکی كنسهعلق هبدنق - 4۹۸ هیلاع را رئاسو رلعءاج لالیاپ

 ۰۳ ۰یسهعلق هنلس - ۵۳۰: یسهعلق هلدوف - ۵۲٩ ینامل قانح - ٥۲۹ هعلق كحوک - ۰۲۱ یلاح

 -۵۳۳ یمهعلق برود وط -۵۳۱ یسهعلق هدوص - ۵۳۱ یسهعلق نورقوآ - ۵۳۱ یسهعلق همسر

 -1 ی رطصنم وقنا - ۵۳ ینا وقدن و -۵۳ ٤ یمهعلق ا ۰٥۳٤ ینورب اطایصوبق

 - ۰۳۷ نام هنک اص - ۰۳۷ یتروولایواف - ۵۳۲۷ یسهریزج کر - ء۹٣ یسهرب زجهسوپمارق

 وسبمآ - 0۳۹ نتاملوقهرزک - ۸ هلاق - ۰۳۸ یترو زولودواق - ۵۳۸ یسهعلق هیقافصا

 او of یرو یرصق ولی - ۵4۰ یسهعلق یلابتالب - ۰۳۹ یبهعلقولاسم - ۵۳۹ یسهعلق

 هقنولربصا ۲ یسهماهرتپلای - 0۲ یسهعلق هیتسا - ۰4۱ یرطصنمنوناایا ۵4۱ یناه

 2او روزا o4 ینامل ندوفایآ -۰ 64 یرو یاییا - ۳ یمهعلقیامرک - ۵ ۳ یسهعلق

 شا + ینامل هنهرظن -۵ ٩ هرد لرانح ۵1٩- هرد لرانح -۰ ؛۱یسارح قحاووا

 زور ۵0۳ ینهملق هناع - ۷۲ یمهعاقانولوآ _ ۵ ۵۲ یسهعلق یروبیما - ۵٩۵۱ ردرص»

 ۰٥٤ وکر و نانبل نفر ۵۵۳ ییادوحوم دم هست رب رم درب ۵ ۵۳ یسهعلق



 تس رهف ۳

 ٩٩ یسقیج هنمارا ینسهلوک ندا رارف كفلۇم
 یسبقردس -۹۹ یسهبصق رازاب یکی - ٩۸ یسهبصق كشب كويب - ٩۷ یبهبصق كشب كچوک

 زو ناسقط - ۱۰۰ یراصح تروع - ۱۰6 یسهبصق هزقنال - ۱۰۲ زوراننا - ۱۰۰ یسهبصق

 ۱۰۹ ل لیساوایآ - ۱۰۸ یسهبصق ناریوط - ۱۰۷ یمهبصق

 ۱۱۱ تمنع هنرافرط زرسو هحیکی ندهنحلموک

 دجا - ۱۱۶ هبصق رب ۱۱۳ یسهجیکی وض هرق - ۱۱۲ یسهعلق یرو - ۱۱۱ راصح هنسم

 ۱۲۲ ا لتل هر ۱۲۰ ىة یالصاو - ۱۱:۵ یش اوف ت ۱۱۵ نیهبصق دانآ

 -۱ ۲۳ یبهعلق همارد ۲ یسهبصق همارد - ۱۲۲ یبهبصق داصقود - ۱۲۱ یسهملق كجەبلف

 كينالس - ۱۶۱ یه رقرلیجماب - ۱ ٤ *یمهعلق راصح روم ۱۲۸ یرپشزورپس -۱ ۲ ىس ەعلقەنخنز

 رادراو ۷ ۰ یسهحیکی رادراو - ۱۰۳ یت اسو یرلعماج تاق رپش.ثانالتم - ۱ ۳۰ یربش

 سودسووآ - ۱۷۲ یسهغلق هنندوو - ۱۷ ۵ یهاکترایزیمهجیکی رادراو - ۱۷ 4 یلوک یمهجیکی

 هحیفرس - ۱۸۷ یبهیکت ناطلس ابی - ۱۸۷ یسهبرقلنروا - ۱۸۱ هی رفهرق - ۱۸۰ یمهبصق

 ۷۹۳ ریشیکی - ۱٩۲ یسهیصق يورط - ۱۸۸ هینوصالا - ۸

 ۱۹۹ تمنع هنیرابناج زولقو هردنمک ندرهشیکی
 ` ۲۰۱ ینا نیو الج هژیدننک -.۱۹۹ ۰ یسهعلق.زولق ی ۹۹۰ هبتمق هرا

 یسهبصق هسحدراق - - ۲۱۳ یسهعلق رنف - ۲۰۹ یاد اق قاالق - ۲۰۱ هلاحر - ۲۰۱ هجلاطج

 یمهعلق نیدزا - ۲۱۸ یسهعلق وقوعد - ۲۱۸ یسهیصق هعج - ۵ یربانب رولقشام - ٤

 ههداول - ۲۳۰ ی.هبصق دانآ دسا - ۲۲۳ یمهعلت جولدوم - ۲۲۲ یسهبصق قحاردا - ۹

 وب کار ام ۲:۵ ین هملق الف 2۷۳۹ یمهعلق لوس کا ۷۲۳۳ یمهفلق هفتسا 2 ۷۳۰ یسهعلق

 ۲4۹ یرپشهننآ - ۷6۸ یسهبصقهسفک - ۲۸۸ یساضقزوور - ۲4۵ راصحلزق - ۲4 ۵ هعلق

 ۲۷۲ لید نانو = ۲۹۸ و ر قلاشاع.- ۲۱۸ یا یزرد

 ۲۷۳ یسزک ییدآ کیا نوا قرهقلاق ندهننآ كفلۇم

 ۲۷ 6 یسهریزج رولک - ۲۷۳ یسادآ راصح هتک |

 ۲۷۵ تمنع هسودروک

 ۲۷ یس هعلق سودروک - ۲۷ ۵ یبهعلق یرودنوق - ۲۷ ۵ یبهعلق هراغ»

 ۲۸۲ ههروم ندسودروک

 ۲۸ یسهعلق هرداب یللاب - ۲۸۰ یلتسق هروم- ۲۸۳ یسهملق اطاردالق



 ۱ هجاسد

 ۲ تکرح ندقازا
 ۱۰ جاغا هرق هجناع - ۷ روکوق لوک - ٩ یبوص ېب - ٩ یسهملق ىلە رک - ۲ یلکوک رهن

 1 ۱ یهملق زورو

 ۱6 تعم هناتسزک رج ندنسهعلق زورو

 -۱۷یوکشپ هکر ک - ۱۷ یعالو اناژ كحوک ۱ یغابق یاقوناح 7 ۱۰ ییافو یلا یود

 ۰. یج یک .- ۱۹ :یرهن مغ یج ۱۹ یزهن كزوا لاتی - ۱۹ یسهد ناخ = ۱۸ یغاق اتش ۲
 رباب ینالی - ۲۰ یربن وص نام ولوا - ۲۰ یمهملق نارا 2 ۲۰ یرهن ناعرن - ۱٩ یرهن غ
 -۳۱یسهعلق هفک - ۳۰ یمهعلق شرک - ۲٩ یسهعلق نامط - ۲۱ یکلتفج اغا رم - ۲۰ يمهعلق

 ِ ۳۱۰ یسلک كناخ رانا یکی

 ۳۲ تعزع هارس هاب ندهفک ها یناخ عرق

 ۳۷ تکرح هرزوا یرلکب نیربش هدنلیا ناوشقن ندمارس هجتاب
 ۲ راناخ نالوا كلام هنسهرب زج معرف هروک هنخشرات یابهطخ وط

 ٤٩ تکرح هلوناتسا ندع رق هلا اشاب دم قآ

 لیق - ۵۱ یفلزابرحس كرلقولاق - ۵۰ یسهعلق نامرک حرف - 4٩ یصالع یدنفا دمت یجموج

 لیعامسا - ۵4 یمهعلق نام فا ه ؛قراب توا - ۵۳ یمهعلق قا اس ۵ ۲ ینس هعلق نور

 . رازابیی - ۵۷ یرازاب لغوا یجاح ۔ ٥٦ یسهبصق یغاد ابا ۵٩ یبهیصق هل وط 7 یربش

 هنردا - ٩۳ یسهبصق هصفح - ٩۲ یسهبصق یوک صاخ - ۵٩ یربش لولا - ۰۸ یمهبصق

 ٩۷ تلصاوء هلوناتسا ٩۳ یربش

 ېږ نک رج نداوساتسا وت هنساوع درک

 ۷۱ یرېش هنردا - ۷۰ یسهیکت ناطلس اباب یلمدق

 ۷۲ تکرح ندهنردا هرزوا كمتک ههدنق

 -۷ ٩یمهعلقكلنجروک هرق -۷ ۷ یسهعلق كحهرف -۷ ۳ یمسهعلق هقوتد -۷ ۳ یسهبرق ناطل- هجا
 -۸۷۲ یسهعلق هلیرام - ۸۲ یسوروق هاشداپ - ۸۰ یمهیکت ناطاس سفن - ۷٩ یسەبصق رایجماش . |

 ٩ (ییدهناکنخ ٩- ۰رلهناکنح -۸ هیمهعلق هنحلموک -۸ ؛یسهیرق یلج یس و - ۸۲یراصح یرکم



 خاسنتتسا ندففرظ كب تغفر یلسبلک یک یداج یجندب كنسهمانحایس یلج ایلوا
 شب هرزوا قلوا ساسا هخسن یهدنسهناخبتک ربشب یحاح هدنعبط هدكدلج و نلیدا
 .ردشلرتسوک هدهیشاح یراقرف كلراهخسن ادعام ندهخسن یاساو شلدیادانتسا ههخسن

 ویوط یرفرح (ط ك « ښس) « هنسخسن اشاپ وتر یفرح (پ) نلوروک دا
 ندرطس ر هدهیاصا خن رد راشاهزجاع دبع هدیفرح (م) « هن هخسل دچا تنا

 چوا نوجما راقیجا نالوا هلضف ندرظس ر .«هطقن چ وا نوجا راقیجا نالوا ۳

 یدلوت وق ز دل ر هطش

 ینیدلوا زسهطقن هدهخسن ساسا یزوقط ناسقط هدزو كرافرح نئوروک زسهطقن
 « رلهطقن نایامقج هدهنک ام ردشلزد زسهطقن صوصخ هل دصقم تقاطم هنلصا نوجما

 ودشلدیا بیرت هجهلبوا هسیا لصان هدیاتک هدرلهک نایمهنوقوا شتلآ هلودج رافرح
 ردهاطم هتلصا هلیماع الما

 ردشملیای لودجرب هجا هدنوجا راشیلک اي كونكت
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